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Fylgiskjal 1 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 § 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, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

§ 2. Dagpeningur verður sambært hesari lóg 

veittur orsakað av óarbeiðsføri vegna sjúku, 

skaðatilburð og fráveru áðrenn føðing, 

vegna heilsuvanda fyri móður ella barn.  

Stk. 2. Við partvísum óarbeiðsføri kann 

dagpeningur verða veittur við lægri 

upphæddum, eftir nærri reglum ásettar av 

landstýrismanninum.  

Stk. 3. Dagpeningur verður tó ikki veittur í 

tann mun viðkomandi, sambært lóg, 

trygging ella sáttmála, frá arbeiðsgevara ella 

øðrum, hevur rætt til løn undir sjúku v.m. 

ella aðrar veitingar, sum eru endurgjald fyri 

mista inntøku vegna sjúku v.m. 

Stk. 4. Persónur, sum hevur fingið løn undir 

sjúku, og sum framvegis er sjúkrameldaður í 

teirri løtu, hann fer úr starvinum, hevur 

 

1. Aftan á § 2, men áðrenn yvirskriftina 

yvir § 3, verður sett:  

 

“§ 2 a. Dagpeningur verður veittur persóni, 

sum er settur í sóttarhald av 

heilsumyndugleikunum, ella sum 

heilsumyndugleikarnir hava mælt til at fara í 

sóttarhald orsakað av COVID-19. 

 

§ 2 b. Hóast § 2, stk. 3 kann privatur 

arbeiðsgevari fáa afturrindaðar tær 

lønarútreiðslur, ið standast av, at løntakari, 

sum hevur rætt til løn undir sjúku, men 

annars lýkur vanligu treytirnar í hesi 

løgtingslógini, hevur fingið staðfest 

COVID-19, av heilsumyndugleikunum er 

settur í sóttarhald, ella 
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framhaldandi rætt til dagpening restina av 

tíðarskeiðinum sambært § 12, stk. 2. 

 

heilsumyndugleikarnir hava mælt til at fara í 

sóttarhald orsakað av COVID-19. 

Stk. 2. Upphæddin, sum verður afturrindað  

sbrt. stk. 1, verður roknað eftir § 8, stk. 1-3. 

Afturgjaldið er í mesta lagi tann upphædd, 

sum løntakarin vildi havt rætt til sbrt. § 9, 

um viðkomandi leyk treytirnar um rætt til 

dagpening eftir hesi løgtingslóg. Hjá 

mánaðarløntum kann arbeiðsgevari nýta 

seinast útgoldnu mánaðarlønina sum 

inntøkugrundarlag sbrt. § 8, stk. 1. 

Stk. 3. Afturrindan sbrt. stk. 1 fevnir ikki um 

løntakarar, sum heilt ella lutvíst kunnu røkja 

arbeiðið heimanífrá.” 

 

§ 10. Verður umsókn um dagpening 

móttikin á Almannaverkinum í seinasta lagi 

60. dagin aftaná 1. fráverudag, kann 

dagpeningur játtast frá og við 1. fráverudegi.  

Stk. 2. Verður umsóknin móttikin á 

Almannaverkinum seinni enn ásett í stk. 1, 

kann dagpeningur bert játtast frá 

móttøkudegnum. 

Stk. 3... 

Stk. 4...  

Stk. 5... 

 

2. Aftan á § 10 verður í kapittul 5 sett: 

 

 

“§ 10 a. Verður umsókn um afturrindan 

sbrt. § 2 b móttikin á Almannaverkinum í 

seinasta lagi 90. dagin aftaná 1. fráverudag, 

kann afturrindan játtast frá og við 1. 

fráverudegi. 

Stk. 2. Verður umsóknin móttikin á 

Almannaverkinum seinni enn ásett í stk. 1, 

kann afturrindan bert játtast frá 

móttøkudegnum.”  

§ 17. Persónur fær rætt til dagpening 4 vikur 

eftir, at umsóknin um upptøku í sjálvbodnu 

tryggingina er innlatin, og tryggingargjaldið 

er goldið.  

Stk. 2. Um framhaldandi gjald til sjálvbodnu 

tryggingina ikki er inngoldið í seinasta lagi 

ein mánað eftir gjaldkomudagin, dettur 

tryggingin burtur. 

Stk. 3. Avmarkingarnar í rættinum til 

dagpening sambært § 12 eru eisini galdandi 

fyri sjálvbodnu tryggingarnar.  

 

3. Aftan á § 17, men áðrenn yvirskriftina 

yvir § 18, verður sett:  

 

 

 

 

“§ 17 a. Um frávera er orsakað av 

viðurskiftum, sum viðvíkja COVID-19, 

samanber § 2 a, stk. 1, fær persónur, hóast § 

17, stk. 1, rætt til dagpening dagin eftir, at 

umsókn um upptøku í sjálvbodnu 

tryggingina er latin inn.”  

§ 20. Dagpeningur verður goldin av 

landskassanum.  

Stk. 2. Arbeiðsgevarin afturrindar 

landskassanum tær útreiðslur, ið standast av, 

at Almannaverkið rindar 1. og 2. fráverudag 

sambært hesi lóg, tó undantikið í teimum 

førum, har ongin arbeiðsgevari er. TAKS 

krevur inn peningin frá arbeiðsgevaranum. 

4. Aftaná § 20 verður sett:    

 

“§ 20 a. Dagpeningur veittur sbrt. §§ 2 a og 

2 b er undantikin kravinum um afturrindan 

sbrt. § 20, stk. 2.”   
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Stk. 3...  

Stk. 4...  

Stk. 5...  

Stk. 6... 

 

§ 23. Arbeiðsinntøkan og starvssetanin skal 

skjalprógvast av arbeiðsgevaranum á 

oyðublað, sum Almannaverkið útflýggjar. 

Stk. 2. Óarbeiðsføri og longdin av 

óarbeiðsførinum skal skjalprógvast við 

læknaváttan. Læknaváttanin verður goldin 

av Almannaverkinum. 

Stk. 3. Verður óarbeiðsføri staðfest sambært 

§ 3, stk. 5, er váttan frá arbeiðsgevara 

javnsett við læknaváttan. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetur í kunngerð 

nærri reglur um læknaváttanir. 

 

§ 23 a.  

Stk. 2... 

Stk. 3... 

 

5. Aftaná § 23 a verður sett:    

 

 

“§ 23 b. Við óarbeiðsføri sbrt. §§ 2 a og 2 b 

er váttan frá arbeiðsgevara javnsett við 

læknaváttan. Í førum, har Almannaverkið 

metir tað neyðugt, kann læknaváttan 

krevjast.”  

 § 2 
 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd og hevur 

virknað frá 12. mars 2020 og fer úr gildi 30. 

juni 2020.  

Stk. 2. Umsókn sbrt. hesi løgtingslóg, sum 

eru fyri tíðarskeiðið frá 12. mars 2020 til og 

við 30. juni 2020, men sum ikki eru 

Almannaverkinum í hendi ella ikki eru 

liðugt viðgjørdar, áðrenn løgtingslógin fer 

úr gildi, verða viðgjørdar sbrt. reglunum í 

hesi løgtingslóg. 

     

 


