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løgtingsmáli nr. 102/2019: Uppskot til samtyktar um ikki at loyva mismuni á 

arbeiðsmarknaðinum vegna aldur  

 

Kristina Háfoss, vegna Tjóðveldi, og Heðin Mortensen, vegna Javnaðarflokkin, hava lagt málið fram 

6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð 27. apríl 2020 er tað beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 6. og 13. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Fakfelagssamstarvið, Samtak, Føroya 

Arbeiðsgevarafelag, landsstýrismannin í umhvørvis- og vinnumálum, Helga Abrahamsen, og 

landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen.  

 

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

 

Meirilutin (Christian F. Andreasen, Erhard Joensen, Frimodt Rasmussen og Steffan Klein Poulsen) 

hevur hesar viðmerkingar: 

 

Meirilutin tekur undir við, at aldurin í sjálvum sær ikki eigur at vera avgerandi fyri, nær alment sett 

starvsfólk fara úr starvi.  

 

Í samgonguskjalinum hjá sitandi samgongu stendur m.a.:  

 

”Aldurin eigur ikki at vera avgerandi fyri, nær farið verður av arbeiðsmarknaðinum. 

Tænastumannalógin og aðrar forskriftir verða broyttar samsvarandi. 

 

Meginreglan er, at førleikin og ikki aldurin skal avgera, nær farið verður av arbeiðsmarknaðinum”. 

 

Landsstýrismaðurin hevur upplýst fyri nevndini, at landsstyrið umhugsar at broyta 

tænastumannalógina soleiðis, at 70 ára aldursmarkið verður avtikið.  

 

Landsstýrið arbeiðir eisini við at dagføra galdandi rundskriv viðvíkjandi starvsaldri, soleiðis at 

politikkurin á hesum øki verður í samsvari við samgonguskjalið. 

 

Tá landsstýrið arbeiðir við málinum metir meirilutin ikki, at tað er nakar tørvur á at samtykkja eina 

áheitan á landsstýrið. Meirilutin tekur tískil ikki undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Ingilín D. Strøm, Hervør Pálsdóttir og Sirið Stenberg) heldur, at mismunur eigur ikki at 

verður gjørdur á fólki á arbeiðsmarknaðinum. Vit hava onga lóg í Føroyum, ið ítøkiliga tryggjar 

javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum, og sum verjir ímóti mismuni á arbeiðsmarknaðinum. Føroyar eru 

eftirbátur, tá tað snýr seg um lóggávu, sum verjir starvsfólk. Sum heild er neyðugt at dagføra 

arbeiðsmarknaðarlóggávuna og fáa skipaða lóggávu, ið tryggjar betri rættindi til starvsfólk.  

 



Einki starvsfólk eigur at vera fyri mismuni á arbeiðsmarknaðinum. Tað skal ikki verða gjørdur munur 

á starvsfólki eftir aldri, kyni, trúgv, hvørja politisku áskoðan tey hava o.s.fr.  

 

Øll starvsfólk skulu hava rætt til javnviðgerð og til at verða vard ímóti mismuni.  

 

Í 2018 legði táverandi landsstýrismaður í arbeiðsmarknaðarmálum lógaruppskot nr. 153/2018 fram. 

Endamálið við tí lógaruppskotinum var at tryggja javnviðgerð og at banna mismuni á 

arbeiðsmarknaðinum vegna aldur, brek, rasu, húðarlit, átrúnað ella trúgv, politiska áskoðan, kyn, 

kynsligan samleika, kynsliga sannføring, brek, tjóðskaparligan ella fólkaeyðkenniligan uppruna. 

Hoyringarsvarini til uppskotið vóru positiv og flest allir hoyringarpartar mæltu til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Ein slík lóg, sum hetta uppskotið til samtyktar leggur upp til, er við til at tryggja, at vit hava ein 

nútíðarbæran arbeiðsmarknað við javnbjóðis rættindum til allar løntakarar.  

 

Minnilutin metir, at tíðin er farin frá at áseta ein ávísan aldur, um tú kanst vera á arbeiðsmarknaðinum 

ella ikki. Minnilutin vil at øll, ið hava ynski um hetta, og sum megna tað, fáa møguleika at halda fram 

á arbeiðsmarknaðinum uttan mun til aldur. Uttan mun til aldur hava fólk rætt til sakligar 

grundgevingar fyri, hví tey ikki kunnu vera í einum starvi longur. Aldursmarkið fyri, nær tú skal av 

arbeiðsmarknaðinum, er í okkara grannalondum og ES í flestu førum tikið burtur. 

 

Tað er ivasamt, um orðingin ”vegna aldur” í uppskotinum, og at tað í viðmerkingunum verður víst til 

fráfaringaraldur, er nøktandi. Undir nevndarviðgerðini er víst á, at aldursdiskriminering eisini kann 

fara fram áðrenn fráfaringaraldur, t.d. við uppsagnarrundur har fólk eldri enn 60 ár í størri mun enn 

onnur vera uppsøgd. Og at tá ið tað kemur til ungdóm, so kann 18 ára aldur vera bæði ein fyrimunur 

og ein vansi. Tí er tað rætt at taka uppskotið upp í breiðari merking og gera generella lóggávu, sum 

tryggjar, at ongin er fyri mismuni á arbeiðsmarknaðinum, og sum hevur javnviðgerð sum aðalmál.  

 

Harumframt halda vit, at ein lóg um at tryggja javnviðgerð og um at verja móti mismuni eigur at 

fevna um somu bólkar, ið áðurnevnda lógaruppskotið fevndi um (lm. 153/2018).  

 

Minnilutin setir tískil fram soljóðandi 

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

 

”Løgtingið heitir á landsstýrið, um at leggja fyri Løgtingið uppskot til løgtingslóg, ið bannar mismuni 

og tryggjar javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum.” 

 

Við hesi broyting tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 



 

 

 

 

 

Rættarnevndin,  19. mai 2020 

 

 

 

Christian F. Andreasen  Ingilín D. Strøm  Erhard Joensen 

formaður   næstformaður 

 

 

 

Frimodt Rasmussen  Hervør Pálsdóttir  Sirið Stenberg 

 

 

 

Steffan Klein Poulsen 

 

 

 

 

 


