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løgtingsmáli nr. 63/2019: Uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningaskipanini 

 

 

Aksel V. Johannesen, Ingilín Didriksen Strøm, Henrik Old, Heðin Mortensen, Djóni Nolsøe 

Joensen, Jóhannis Joensen og Bjarni Hammer, løgtingsmenn, hava vegna Javnaðarflokkin lagt 

málið fram 6 .februar 2020, og eftir 1. viðgerð 19. februar 2020 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 20. og 25., februar og 3. mars 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Starvsmannafelagið, Vinnuhúsið, S & K 

felagið og landsstýrismannin í almannamálum saman við Almannaverkinum. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Uni Rasmussen, Jóhan Eli Poulsen, Rósa Samuelsen og Erhard Joensen) tekur ikki 

undir við uppskotinum. 

  

Meirilutin heldur, at Starvsmannalógin treingir til at verða eftirhugd, eftirsum hon er óbroytt síðan 

1970. Tessvegna heldur meirilutin, at samgongan skal hava stundir til at viðgera neyðugu 

tillagingarnar í lógini um starvsmenn, undir hesum neyðugar nágreiningar av, nær talan er um 

fyritøkur, sum eru fevndar av løgtingslóg um starvsmenn og nær talan er um smærri fyritøkur. 

Eisini er tað ein prinsipiellur spurningur, hvørt skipanin skal vera alt umfatandi ella bert galdandi 

fyri nágreinaðar smærri fyritøkur.  

  

Tað eru óivað fleiri onnur viðurskifti í Starvsmannalógini og Dagpeningalógini, sum eru 

viðkomandi at viðgera, eftirsum tað eru 50 ár, síðan Starvsmannalógin seinast varð dagførd. 

  

Sostatt heldur meirilutin, at uppskotið er áhugavert og at tað styðjar upp undir ætlanirnar hjá 

landsstýrinum um at dagføra Starvsmannalógina, vónandi longu í komandi tingsetu. 

 

Meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.  

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Sirið Stenberg og Hervør Pálsdóttir) er samdur um, at broytingar 

eiga at gerast dagpeningaskipanini, soleiðis at ein afturberingarskipan verður gjørd fyri smærri 

vinnurekandi við starvsmonnum í starvi.  

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 løgtingslóg um starvsmenn. Minnilutin heldur, at hetta er ein góð skipan, sum 

tryggjar hesum arbeiðstakarum eina trygga inntøku, eisini hóast sjúka rakar, og tí heldur minnilutin, 

at rætturin hjá starvsmonnum til løn undir sjúku skal varðveitast.  



Smærri vinnurekandi, sum hava starvsmenn í starvi, verða tó hart rakt fíggjarliga, verður eitt 

starvsfólk burtur í longri tíð orsakað av sjúku. Áður hava lógaruppskot verið í tinginum, sum hava 

havt til endamáls at broyta Starvsmannalógina til tess at lætta um hjá smærri vinnurekandi. Vísandi 

til omanfyri standandi heldur minnilutin tó ikki, at tað er rætt at taka vunnin rættindi frá 

starvsmonnum. Tí heldur minnilutin, at verandi uppskot um afturberingarskipan til smærri 

vinnurekandi er eitt gott uppskot, sum gagnar bæði arbeiðsgevara og arbeiðstakara.  

Fleiri hoyringarpartar hava verið á fundi við Trivnaðarnevndina. Partarnir hava verið jaligir um 

uppskotið og hava mælt til, at tað verður samtykt.  

Minnilutin vísir á, at hvørki arbeiðsgevari ella arbeiðstakari eiga at skula stúra um, hvørt 

sjúkutilburður verður orsøk til, at vinnuliga virksemið má steðga.  

Tí tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

 

Trivnaðarnevndin, 30. apríl 2020 

 

 

 

 

Uni Rasmussen  Sirið Stenberg 
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Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 
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