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Løgtingsmál nr. 99/2019: Uppskot til samtyktar um at dagføra lóg um starvsmenn 

 

Uppskot til 

Samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið uppskot til eina 

dagførda og tíðarhóskandi starvsmannalóg.   

 

1. Almennar viðmerkingar: 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Starvsmannalógin varð sett í gildi í 1958 og lýsir týdningarmestu umstøðurnar og treytirnar 

hjá starvsmonnum. Síðan Starvsmannalógin varð sett í gildi, er hon einans dagførd eina ferð í 

1970. Til samanlíkningar er danska starvsmannalógin dagførd fleiri ferðir í hesum 

tíðarskeiðnum. Grundleggjandi broytingar eru hendar á arbeiðsmarknaðinum hesi seinastu 60 

árini, og tí er tørvur á, at lógin aftur verður dagførd, skal hon svara til nútíðar krøv og nútíðar 

arbeiðsmarknað.  

 

Tørvur er á, at fleiri verða fevnd av lógini um starvsmenn. Bæði tey, sum arbeiða í 

tíðaravmarkaðum starvi, og tey, sum arbeiða niður í 8 tímar um vikuna.  

Tíðaravmarkað størv hava, líka síðani lógin kom, verið heimilað eftir starvsmannarættinum, 

tó at tey ikki hava verið regulerað beinleiðis í starvsmannalógini. Trupulleikin er, at 

rættarstøðan viðvíkjandi hesum setanum kann vera ógreið, og vandi hevur verið fyri, at 

vanligu uppreglurnar eftir starvsmannalógini verða undirgrivnar. Danska starvsmannalógin er 

tí dagførd, so at tíðaravmarkaðu størvini verða nevnd beinleiðis. Krøv verða eisini sett fyri at 

nýta hettar slagið av setan, sum er eitt undantak til høvuðsregluna um, at starvsmannastørv 

hava uppsagnarfreistir. Burtursæð frá uppsagnarfreistini koma starvsmenn í tíðaravmarkaðum 

størvum at hava júst somu setanarrættindi og -skyldur sum onnur.  

Viðvíkjandi teimum, sum arbeiða niðursetta tíð, ber til at vísa á sum dømi, at danska lógin er 

broytt fleiri ferðir, og er markið fyrst lækkað niður í 15 tímar og síðani 8 tímar. 

Grundgevingin er millum annað, at tað í dag ikki er óvanligt, at fólk hava fleiri (parttíðar) 

størv, og hava tá minst líka stóran tørv á verju sum onnur. Føroyska ásetingin ´arbeiðsmegin 

...fyri ein meginpart er bundin í viðkomandi virki´ er frá donsku upprunalógini. Hon er 



 

onkuntíð tulkað við støði í dómi í Føroya rætti, sum helvtin av vanligari arbeiðsviku, tað vil 

siga umleið 20 tímar. Ivi hevur verið um ítøkiliga markið, sum undir øllum umstøðum er ov 

høgt og ikki svarar til tørvin á dagsins arbeiðsmarknaði. 

 

Eisini er stórur tørvur á, at tað verður forðað fyri ósakligari uppsøgn av øllum starvsmonnum. 

Starvsmenn, sum arbeiða innan tað almenna, eru í dag vardir móti ósakligari uppsøgn við 

fyrisitingarlógini. Aðrir starvsmenn, til dømis limir í Føroya Arbeiðarafelag, eru vardir móti 

ósakligari uppsøgn við sáttmála. Tíðin er komin til at javnseta starvsmenn á privata 

arbeiðsmarknaðinum við starvsmenn á almenna arbeiðsmarknaðinum, tá ið umræður 

uppsagnarverju. Verja móti ósakligari uppsøgn hevur verið galdandi fyri allar starvsbólkar í 

grannalondum okkara í fleiri áratíggju. 

 

Harafturat eiga vit at tryggja starvsfólki, sum hava starvast í nógv ár á sama arbeiðsplássi, eitt 

serligt viðurlag, verða tey uppsøgd. Ein áseting, sum somuleiðis er galdandi í grannalondum 

okkara.  

At enda halda uppskotssetararnir eisini, at tað er brúk fyri, at greinin um onnur størv vendir 

øvut. Í dag er meginreglan, at starvsmenn kunnu fáa undantak til at átaka sær annað starv hjá 

øðrum arbeiðsgevara. Heldur eiga vit at siga, at starvsmenn skulu hava rætt til at átaka sær 

annað starv, so leingi tað ikki er til ampa fyri arbeiðsplássið, har tey starvast.  

Verða hesar broytingar gjørdar, verður tað mett at vera fyrsta fet á leiðini móti eini nútímans 

starvsmannalóg.  

 

1.2 Ummæli 

Uppskotið er sent Starvsmannafelagnum til ummælis. Umvegis samskifti við 

Starvsmannafelagið hava uppskotssetarar fingið upplýst, at Starvsmannafelagið tekur undir 

við hesum uppskoti.  

 

1.3 Viðmæli til broytingar og arbeiðsgongd 

Uppskotssetararnir mæla til, at nýggj starvsmannalóg verður gjørd við trípartasamráðingum 

millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum. Eisini mæla uppskotssetararnir til, at støði í 

møguligum samráðingum, millum annað kundi verið tikið í niðanfyri mæltu broytingum. 

Harafturat verður mælt til, at støða verður tikin til, hvør er rætti kærumyndugleiki í hesum 

sambandi. 

 

Í tilgongdini til at fáa eina dagførda starvsmannalóg fara uppskotssetararnir at mæla til at 

hava hesar broytingar við í huga.  

Ásetingin í § 1 stk. 2 “Tað er ein treyt fyri nýtslu lógarinnar, at viðkomandi persóns 

arbeiðsmegi fyri ein meginpart er bundin í viðkomandi virki, og at hansara starv er soleiðis, 

at hann er undir fyristíling arbeiðsgevarans.” kundi hóskandi verið broytt til “Tað er treyt fyri 

nýtslu lógarinnar, at arbeiðstakarin í miðal arbeiðir minst 8 tímar um vikuna fyri 

arbeiðsgevaran, og at starv hansara er soleiðis, at hann er undir fyristíling arbeiðsgevarans.”  

 

Í § 1 kundi hóskandi eitt nýtt stykki 4 verið sett inn, sum ásetti, at lógin er eisini galdandi fyri 

tíðaravmarkað størv. Tíðaravmarkað størv eru størv, har greitt og nágreiniliga er avtalað, nær 

starvið skal enda. Tað er at loysa ávísa uppgávu ella at loysa onnur starvsfólk av og skal vera 

gjørt við støði í objektivum, sakligum grundum. Munur eigur ikki at vera gjørdur á 



 

starvsmanni í tíðaravmarkaðum starvi og øðrum starvsmonnum, í tann mun hetta ikki er ásett 

við lóg ella kollektivum sáttmála.  

Tíðaravmarkað størv kunnu ikki leingjast uttan so, at objektivar, sakligar orsakir eru til tess, 

tó undantikið § 2 í løgtingslóg um tænastumenn landsins. Hetta er til dømis leingjan:  

1) orsakað av forfalli, sum ein ikki kann fyrireika seg til frammanundan, so sum sjúku, 

barnsburði, barsil, farloyvi ella um ein gerst borgarligt umboð 

2) sum kemur eftir, at ávíst tíðarskeið er lokið ella bundin uppgáva er loyst, sambært 

avtalu, ella 

3) sum er neyðug fyri at loysa ella betra upprunaligu bundnu uppgávuna, sum skuldi 

loysast í avmarkað tíðarskeið.  

Hóskandi kundi ein § 2 b verið sett inn í lógina, ið ásetti, at um uppsøgn av starvsmanni ikki 

verður mett at vera sakliga grundað í viðurskiftum, ið viðvíkja starvsmanni ella arbeiðsplássi, 

skal arbeiðsgevarin rinda eitt viðurlag. Hetta verður ásett við støði í starvstíð starvsmansins 

og øðrum umstøðum, sum gera seg galdandi í sambandi við málið. Viðurlagið kann tó ikki 

vera hægri enn løn starvsmansins, ið svarar til helvtina av uppsagnartíð hansara, sbrt. § 2. 

Harafturat kundi eitt nýtt stykki verið ásett um, at um starvsmaður hevur verið í starvi á 

viðkomandi arbeiðsplássi í minst 10 ár, tá uppsøgnin fer fram, kann viðurlagið, sum umrøtt í 

stk. 1, vera upp til 4 mánaða løn. Aftaná 15 ára samanhangandi arbeiði á sama arbeiðsplássi 

kann viðurlagið vera upp til 6 mánaða løn.  

Umframt at ásett, at ásetingarnar í stk. 1 og 2 eru somuleiðis galdandi, um talan er um 

ósakliga burturvísing. 

Í § 14 kundi ”Starvsmaður kann ikki uttan loyvi frá arbeiðsgevara taka sær starv uttanfyri 

tænastuna.” verið broytt til ”Starvsmaður hevur rætt til, uttan samtykki frá arbeiðsgevara, at 

taka sær annað starv, um starvið kann røkjast uttan at vera til ampa fyri arbeiðsplássið. 

 

1.4 Avleiðingarnar av uppskotinum 

Uppskotið hevur sum útgangsstøði ikki fíggjarligar avleiðingar við sær. Men verða mál, har 

staðfestast kann, at talan er um ósakliga uppsøgn ella uppsøgn, sum gevur rætt til serligt 

viðurlag, fær hetta fíggjarligar avleiðingar fyri avvarðandi arbeiðspláss.    
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