
Aksel V. Johannesen 

vegna Javnaðarflokkin 

 

 

Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 66/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

dagpening vegna sjúku v.m. (Langtíðarsjúk rætt til at vera í dagpeningaskipanini longur enn 

40 vikur) 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku v.m.  

(Langtíðarsjúk rætt til at vera í dagpeningaskipanini longur enn 40 vikur) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 74 frá 8. mai 2001 um 

dagpening vegna sjúku v.m., sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 153 frá 12. 

desember 2018, verður gjørd henda 

broyting: 

 

Í §12 verður sum stk. 4 sett: 

 “Stk. 4. Hóast ásetingina í stk. 2, kann 

dagpeningur verða veittur í longri 

tíðarskeið í málum um langtíðarsjúku, sum 

kann skjalprógvast við læknaváttan. 

Langtíðarsjúkur persónur kann vera í 

skipanini til viðkomandi annaðhvørt er 

staðfestur arbeiðsførur ella varandi 

óarbeiðsførur.”   

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2021.   
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Almennar viðmerkingar 

Í § 12 í verandi lóg um dagpening er ásett, at útgjald av dagpeningi heldur uppat, tá 

móttakarin aftur er arbeiðsførur, uttan mun til, um hann fer í vinnu aftur ella ikki. Harafturat 

ásetir stk. 2, at dagpeningur í mesta lagi verður veittur í 40 vikur frá 1. fráverudegi í einum 12 

mánaða skeiði.  

Hetta merkir, at persónur, sum til dømis fær dagpeningaútgjald í sambandi við sjúkuviðgerð, 

sum ikki er liðug aftaná 40 vikur, dettur burtur úr skipanini. Meðan viðkomandi framvegis er 

í viðgerð, er trupult at staðfesta, um viðkomandi fær ella ikki fær arbeiðsførleikarnar aftur. 

Fyri at fáa rætt til fyritíðarpensjón skal tað vera staðfest, at viðkomandi ikki verður 

arbeiðsførur aftur. Tí hevur viðkomandi, sum framvegis er í viðgerð, ikki rætt til 

fyritíðarpensjón. Hevur viðkomandi nakað av uppsparing á bók, ella hevur hjúnafelagin 

inntøku, hevur viðkomandi heldur ikki rætt til forsorg. Tískil dettur viðkomandi niðurímillum 

allar sosialar skipanir, og hevur ongan rætt til stuðul ella forsorgarhjálp, meðan viðkomandi 

framvegis er í eini svárari støðu í lívinum.  

Í Danmark er serlig grein sett í dagpeningalógina viðvíkjandi langtíðarsjúku. Uppskotssetarin 

heldur, at vit somuleiðis eiga at fáa eina grein inn í føroysku dagpeningalógina, sum viðvíkur 

langtíðarsjúku.  

 

Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at tryggja, at eingin dettur niðurímillum, tá langtíðarsjúka 

rakar.  

 

Nýskipanin við uppskotinum 

Í dag eru summi, sum eru sjúk í fleiri enn 40 vikur, sum detta niðurímillum allar sosialar 

skipanir. Hetta tí at tey hvørki hava rætt til fyritíðarpensjón ella forsorg. Hetta uppskotið 

hevur við sær, at langtíðarsjúk (sum eru sjúk í fleiri enn 40 vikur) kunnu verða loftað av 

dagpeningaskipanini. 

 

Avleiðingar av uppskotinum 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar við sær.  

Uppskotssetarin hevur fingið upplýst frá Almannaverkinum tøl av lønmóttakarum, sum hava 

fingið dagpening í 40 vikur (280 dagar). Hetta eru tøl uttan arbeiðsskaðar. 

  

  

Ár 2016 2017 2018 2019 

Tal av dagpeningamóttakarum 102 83 97 105 

 

Í fjør var talan um 105 persónar, sum vóru í skipanini í 40 vikur. Tá hesi detta úr skipanini í 

dag fáa summi forsorg og onnur fyritíðarpensjón, meðan nøkur detta niðurímillum. 

Kostnaðarmetingin verður tí mett at vera á leið 2-3 mió. kr. netto, tí talan vil vera um eina 

ávísa sparing í fyritíðarpensjón og forsorg, tá hesi verða verandi í dagpeningaskipanini. 

 

Ummæli  

Uppskotið hevur ikki verið verið til hoyringar.  
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Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Við hesi broyting verður tað møguligt at vera í dagpeningaskipanini, til tú annaðhvørt ert 

frísk/ur, ella tað er staðfest, at tú ikki verður frísk/ur aftur, og tískil fært rætt til fyritíðarpensjón. 

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

Á Løgtingi, 19. februar 2020 

 

Aksel V. Johannesen 

 

 

 

 


