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Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing (ALS-

lógin) 

(Tíðaravmarkað COVID-19 stuðulsskipan) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um 

arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing 

(ALS-lógin), sum broytt við løgtingslóg 

nr. 12 frá 9. februar 2001, løgtingslóg nr. 

79 frá 25. mai 2009, løgtingslóg nr. 46 frá 

17. mai 2011, løgtingslóg nr. 45 frá 8. mai 

2012, løgtingslóg nr. 71 frá 22. mai 2015 

og løgtingslóg nr. 129 frá 20. desember 

2016, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Aftan á § 12 verður sett: 

 

“§ 12 a. Rætt til stuðul hevur 

sjálvstøðugt vinnurekandi, sum ikki 

fær rikið sítt virksemi vegna 

avleiðingar av teimum átøkum, sum 

eru sett í verk fyri at basa spjaðing av 

COVID-19 kring heimin, og sum 

teknar trygging móti missi av inntøku 

av hesum virksemi, tá viðkomandi: 

1) hevur fylt 16 ár, men ikki 67 ár, og 

2) hevur bústað í Føroyum. 

Stk. 2. Stuðulin er 115,38 kr. um tíman 

í mesta lagi 40 tímar um vikuna. 

Stuðul verður veittur í sama lutfalli, 

sum virksemið minkar. 

Stk. 3. Um stýrið tekur undir við 

ásetingunum, ásetir landsstýrismaðurin 

í kunngerð tryggingargjaldið, reglur 

um inngjald, útgjald, undir hesum 

útgjaldsdagar, útgjaldskeið, hvørjar 

upplýsingar hin sjálvstøðugt 

vinnurekandi skal lata 

Arbeiðsloysisskipanini, nær og hvussu 

tær verða latnar og ásetan av freist fyri 

at lata hesar upplýsingar o.tíl. Eisini 

kann landsstýrismaðurin áseta, í hvønn 

mun hin sjálvstøðugt vinnurekandi 

kann hava A-inntøku, samstundis sum 
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hann fær stuðul, og hvussu stuðulin 

skal skerjast í mun til hesa inntøku og 

nærri reglur í hesum sambandi. 

Stk. 4. Ásetingarnar í §§ 14-25 b eru 

ikki galdandi fyri teir í stk. 1 tilskilaðu 

persónar. Um stýrið tekur undir við 

ásetingunum, kann landsstýrismaðurin 

í kunngerð áseta frávik frá øðrum 

lógargreinum í løgtingslógini, um hetta 

gerst neyðugt.”  

 

2. Aftan á § 14 verður sett:  

 

“§ 14 a. Rætt til ískoyti til løn hevur 

persónur, sum er í starvi hjá 

arbeiðsgevara á privata 

arbeiðsmarknaðinum, frá tí degi, tá 

viðkomandi: 

1) er heimsendur av arbeiðsgevara 

vegna avleiðingar av teimum 

átøkum, sum eru sett í verk fyri at 

basa spjaðingini av COVID-19 

kring heimin, og av hesi orsøk ikki 

kann uppfylla sína starvsskyldu fult 

ella partvíst, 

2) hevur fylt 16 ár, men ikki 67 ár, og 

3) hevur bústað í Føroyum. 

Stk. 2. Ískoytið er 115,38 kr. um tíman 

í mesta lagi 40 tímar um vikuna. 

Ískoytið verður veitt í sama lutfalli, 

sum starvsskyldan minkar. 

Stk. 3. Tó er ískoyti til lærlingar og 

onnur undir útbúgving sambært 

løgtingslóg um yrkisútbúgvingar í 

mesta lagi tann løn, sum viðkomandi 

hevur rætt til sambært galdandi 

sáttmála. 

Stk. 4. Um stýrið tekur undir við 

ásetingunum, ásetir landsstýrismaðurin 

í kunngerð reglur um útgjald, undir 

hesum útgjaldsdagar, útgjaldskeið, 

hvørjar upplýsingar arbeiðsgevari og 

starvsfólk skulu lata 

Arbeiðsloysisskipanini, hvør skal vátta 

hesar upplýsingar, nær og hvussu tær 

verða latnar og ásetan av freist fyri at 

lata hesar upplýsingar o.tíl. Eisini kann 

landsstýrismaðurin áseta, í hvønn mun 

starvsfólk kann hava aðra inntøku, 

samstundis sum tað fær stuðul, og 

hvussu stuðulin skal skerjast í mun til 

hesa inntøku og í mun til frítíðarløn, 

sum starvsfólkið fær, og nærri reglur í 

hesum sambandi. 

Stk. 5. Ásetingarnar í § 14 og §§ 15-25 

b eru ikki galdandi fyri teir í stk. 1 

tilskilaðu persónar. Um stýrið tekur 

undir við ásetingunum, kann 

landsstýrismaðurin í kunngerð áseta 

frávik frá øðrum lógargreinum í 

løgtingslógini, um hetta gerst 

neyðugt.” 

 

§ 2 
 

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.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

COVID-19 fer at hava stóra ávirkan á alheimsbúskapin, undir hesum eisini føroyska búskapin. 

Eftirspurningur eftir vørum og tænastum er sum heild lækkaður munandi, og í summum 

vinnugeirum er eftirspurningurin minkaður burtur í einki. Um ikki búskaparlig kreppuátøk 

verða sett í verk, fer avleiðingin sannlíkt at vera húsagangir og hópuppsagnir. 

 

Í slíkum tíðum er tað uppgávan hjá landsins leiðslu at tryggja, at samfelagshjólini mala og at 

byrgja fyri, at kreppuátøk verða framd í óðum verki. Almenn átøk hava sostatt tvey endamál: 

at tryggja álitið á búskapin og halda samfelagsskipanini koyrandi. 

 

Stjórnir í grannalondum hava seinastu dagarnar boðað frá eini røð av búskaparligum 

kreppuátøkum. Tørvur er somuleiðis á hesum í Føroyum.  

 

Fíggjarmálaráðið, Almannamálaráðið og Umhvørvis- og vinnumálaráðið hava fingið til 

uppgávu at koma við uppskotum til búskaparlig átøk, ið kunnu viðvirka til at stimbra búskapin 

og avmarka smeitin av COVID-19 farsóttini. Arbeiðsbólkurin hevur valt at fokusera upp á fá, 

men munagóð átøk. Er tørvur á fleiri og meira málrættaðum tiltøkum, kunnu hesi mennast og 

setast í verk eftirfylgjandi. 

 

Tilmældu kreppuátøkini eru hesi: 

1. Endurrindan av løn undir sjúku 

2. Ískoyti til niðursetta arbeiðstíð 

3. Tiltøk at bøta um likviditetin hjá fyritøkum 

4. Garantiskipan fyri rakstrarfígging til fyritøkur 

 

Tilmælini vórðu almannakunngjørd á tíðindafundi sunnukvøldið 15. mars 2020 kl. 18:00. Mælt 

varð til, at tilmæltu átøkini verða sett í verk við lógarbroytingum við skundviðgerð í 

Løgtinginum. Mælt varð somuleiðis til, at átøkini verða sett í verk afturvirkandi, og at 

gildiskoman er hósdagurin 12. mars, t.e. frá tí, at løgmaður á tíðindafundi boðaði frá herdum 

COVID-19 tiltøkum. 

 

Mælt verður til, at lógarbroytingarnar hava eina sólseturáseting. Hetta merkir, at tiltøkini fara 

úr gildi 30. juni 2020, um ikki Løgtingið ger av at leingja tiltøkini. 

 

Eftirspurningurin eftir ávísum vørum og tænastum minkar nógv orsakað av COVID-19, og tí 

verður sjálvsagt minni arbeiði til starvsfólkini hjá føroyskum fyritøkum. Hetta kann gerast ein 

trupul støða bæði hjá arbeiðsgevarum og arbeiðstakarum. Tað kann hugsast, at nógvar fyritøkur 

fara at koma illa fyri, tí tær skulu rinda løn til starvsfólk, hóast onki arbeiði er at gera. Fólk 

kunnu verða søgd úr starvi og hava tá rætt til løn í uppsagnartíðini, men tá ið uppsagnartíðin er 

farin, kann tað longu vera ov seint hjá teimum fyritøkunum, sum ringast vil til hjá. Tað eru 

serliga fyritøkur innan ferðavinnuna, matstovuvinnuna og undirhaldsvinnuna, sum kunnu 

verða raktar av minkaðum eftirspurningi, nú alt samfelagið fer niður í ferð orsakað av COVID-

19.  

 

Fyri at stuðla privata arbeiðsmarknaðinum, nú Føroyar eru í undantaksstøðu, verður m.a. mælt 

til at broyta ALS-lógina í eitt avmarkað tíðarskeið. Hetta er tilmæli nr. 2 omanfyri, sum er gjørt 

í tøttum samstarvi við stýrið fyri ALS og umsitingina hjá ALS. Broytingin skal gera tað 
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møguligt at geva løntakarum arbeiðsloysisstuðul sum eitt ískoyti, um tað gerst neyðugt hjá 

arbeiðsgevarum at seta starvsfólk niður í tíð. Hetta fer at gera tað bæði lættari og skjótari hjá 

vinnuni at tillaga virksemið til minkaða eftirspurningin, uttan at tað gongur meint út yvir 

løntakararnar. Tað fer m.a. at hava við sær, at fyritøkurnar ikki í sama mun verða noyddar at 

siga fólki úr starvi, men setanartilknýtið kann varðveitast.  

 

Ognin hjá ALS er um 900 milliónir kr. og er goldin av arbeiðsgevarum og løntakarum. Av tí, 

at bæði arbeiðsgevarar og løntakarar kunnu koma í sera truplar støður, nú alheimsfarsóttin, 

COVID-19, herjar, hevur stýrið fyri ALS gingið umbøn frá landsstýrinum á møti, soleiðis at 

lønarískoytið verður fíggjað av ALS-grunninum. Skipanin, har arbeiðsloysisstuðul verður 

veittur sum ískoyti til tey, sum verða sett niður í tíð, orsakað av COVID-19, kemur at gagna 

bæði arbeiðsgevarum og løntakarum. 

 

Væntast kann eisini, at virksemið hjá fleiri sjálvstøðugum vinnurekandi verður munandi skert 

orsakað av tiltøkunum, sum eru sett í verk orsakað av COVID-19. Tí er ætlanin, at hesi 

somuleiðis skulu fáa ískoyti úr Arbeiðsloysisskipanini beinanvegin, um hesi tekna eina 

trygging móti missi av inntøku av sjálvstøðuga vinnuvirkseminum.  

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sjálvstøðug vinnurekandi 

Tey, sum hava inntøku frá persónligum arbeiði sum sjálvstøðugt vinnurekandi, kunnu 

sjálvboðin tekna arbeiðsloysistrygging fyri hesa inntøku. Tryggingin, sum kostar 3.000 kr. 

árliga, skal hava verið í gildi samanhangandi í minsta lagi í 1 ár, áðrenn hin sjálvstøðugt 

vinnurekandi hevur rætt til útgjald. Í kunngerð nr. 137 frá 3. november 2009 um 

arbeiðsloysistrygging fyri sjálvstøðugt vinnurekandi eru nærri reglur hesum viðvíkjandi. M.a. 

er ásett, at sjálvstøðugt vinnurekandi er at meta sum arbeiðsleysur, tá ið persónliga arbeiði 

hansara í virkinum er hildið uppat meira enn bráðfeingis. Tað persónliga arbeiðið sum 

sjálvstøðugur vinnurekandi verður mett at vera hildið uppat meira enn bráðfeingis, tá ið 

skjalprógvað verður, at vinnuvirkið er endaliga avhendað, ella virksemið er endaliga steðgað. 

 

Útgjald til arbeiðsleys 

Sambært galdandi lóg, hevur persónur rætt til arbeiðsloysisstuðul frá tí degi, tá viðkomandi er 

arbeiðsleysur og mótvegis Arbeiðsloysisskipanini prógvar, at so er, tó í fyrsta lagi frá tí degi, 

Arbeiðsloysisskipanin hevur móttikið skrivliga umsókn. Arbeiðsloysisstuðul er sum 

útgangsstøði treytaður av, at viðkomandi er tøkur á arbeiðsmarknaðinum og arbeiðsførur at 

átaka sær eitt og hvørt fulltíðarstarv, er sinnaður at luttaka í arbeiðsmarknaðarátøkum, hevur 

fylt 16 ár, men ikki 67 ár, hevur bústað í Føroyum og ikki er sjálvstøðugt vinnurekandi.  

 

Arbeiðsloysisstuðul verður ikki goldin, fyrr enn teir sokallaðu bíðidagarnir eru farnir. Tað 

kunnu vera millum 2 og 10 bíðidagar alt eftir, hvussu høg A-inntøkan hjá viðkomandi var 

seinastu 12 mánaðirnar, áðrenn arbeiðsloysið varð staðfest. 

 

Fiskavirkisskipanin 

Í ALS-lógini er ein serlig skipan til arbeiðsleys á fiskavirkjum. Fyri arbeiðsleys á fiskavirkjum 

verður arbeiðsloysisstuðul roknaður eina ferð um vikuna frá og við 9. arbeiðsloysistíma. Fyri 

arbeiðsleys, sum sambært avtalu ikki arbeiddi fulla tíð, verður arbeiðsloysisstuðul roknaður við 

einum lutfalsligum lægri tímatali. Nærri reglur eru í kunngerð nr. 161 frá 17. desember 2009 

um útgjald v.m. av arbeiðsloysisstuðli til arbeiðsleys á fiskavirkjum. Í kunngerðini er m.a. ásett, 
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at fiskavirkið skal senda Arbeiðsloysisskipanini skrivliga umsókn um at koma undir 

fiskavirkisskipanina saman við ávísum skjalprógvum. 

 

Fiskimannaskipanin 

Fyri fiskimenn, sum eru við ávísum fiskiskipum, sum verða løgd til umvælingar, verður 

arbeiðsloysisstuðul goldin eftir 30 dagar, frá tí at skipið varð lagt, hóast setanarliga tilknýtið 

millum fiskimannin og reiðaríið ikki er av. Goldið verður í mesta lagi fyri 60 útgjaldsdagar. 

Fyri hvørjar 1.000 kr. sum útrokningargrundarlagið hjá fiskimanninum fer upp um 210.000 kr., 

minkar útgjaldið við 0,5 prosentstigum. Nærri reglur eru í kunngerð nr. 101 frá 20. juli 2009 

um útgjald til fiskimenn, tá ið skip teirra verða løgd vegna umvælingar. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at gera eina tíðaravmarkaða serskipan í ALS-lógini, sum 

heimilar ALS at rinda arbeiðsloysisstuðul sum lønarískoyti til persónar á privata 

arbeiðsmarknaðinum, sum av arbeiðsgevaranum verða heimsend ella sett niður í tíð, vegna 

avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í verk fyri at basa spjaðingini av COVID-19 kring 

heimin. Hendan skipanin skal gera tað lættari og skjótari hjá vinnuni at tillaga virksemið til 

minkaða eftirspurningin uttan at noyðast at siga starvsfólki úr starvi. Á hendan hátt verður 

setanartilknýtið varðveitt millum arbeiðsgevara og starvsfólk, og starvsfólkini eru tøk, tá ið 

virksemið aftur kemur í rættlag. 

 

Sum eitt dømi kann nevnast, at ferðafólkatalið í hesum døgum er minkað niður í nærum onki. 

Tað hevur ført við sær, at Føroya Arbeiðsgevarafelag og viðkomandi arbeiðarafeløg hava gjørt 

eina avtalu um, at fyritøkur, sum eru fevndar av sáttmálum fyri arbeiði á hotellum, 

gistingarhúsum, matstovum v.m., kunnu senda starvsfólk heilt ella partvís heim orsakað av 

broytingum í rakstrinum, sum beinleiðis ella óbeinleiðis eru knýttar at COVID-19. 

Starvsfólkini, ið verða heimsend, fáa ikki løn frá fyritøkuni fyri teir tímar, tey eru heimsend. 

Sambært lógaruppskotinum kunnu m.a. hesi starvsfólkini fáa lønarískoyti lutfalsliga eftir, 

hvussu nógv starvsskyldan hjá starvsfólkinum minkar.  

 

Skotið verður upp, at útgangsstøði fyri lønarískoytinum verður tikið í 20.000 kr. Lønarískoytið 

verður roknað soleiðis, at verður starvsfólkið sent til hús fulla tíð, fær viðkomandi eitt 

lønarískoyti, sum svarar til, at viðkomandi í miðal fær 20.000 kr. frá ALS um mánaðin. Fer 

starvsfólkið niður í hálva tíð, fær viðkomandi hálva løn frá arbeiðsgevaranum og (áleið 20.000 

kr.* 0,5) 10.000 kr. frá ALS. Sami brøkur, sum arbeiðstakarin fer niður í tíð, verður nýttur til 

at rokna lønarískoytið.  

 

Fyri lærlingar og onnur undir útbúgving sambært løgtingslóg um yrkisútbúgvingar er tann 

avmarking galdandi, at tey í mesta lagi kunnu fáa lønarískoyti, sum svarar til ta upphædd, sum 

sáttmáli teirra ásetir. 

 

Skotið verður upp, at ásettu bíðidagarnir í ALS-lógini ikki skulu galda, meðan tíðaravmarkaða 

skipanin við lønarendurgjaldi er í gildi. Á tann hátt fáa øll útgjald frá fyrsta arbeiðsloysisdegi, 

ella frá fyrsta degi við niðursettari tíð. Heldur ikki aðrar treytir, so sum at vera tøkur á 

arbeiðsmarknaðinum og arbeiðsførur til at átaka sær eitt og hvørt fulltíðarstarv, ella krav um 

luttøku í arbeiðsmarknaðarátøkum verða galdandi fyri serskipaninia.  

 

Skotið verður upp, at sjálvstøðug vinnurekandi, sum ikki hava teknað arbeiðsloysistrygging, 

kunnu tekna sær trygging, sum gevur rætt til útgjald beinanvegin, um viðkomandi ikki fær rikið 
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sítt virksemi vegna avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í verk fyri at basa spjaðing av 

COVID-19. Treytirnar eru, at viðkomandi hevur fylt 16 ár, men ikki 67 ár, og hevur bústað í 

Føroyum. 

 

Fiskimenn eru eisini at meta sum starvsfólk, sum kunnu gera brúk av nýggju skipanini, um 

treytirnar fyri at koma í nýggju skipanina annars eru loknar.  

 

Lógaruppskotið ávirkar ikki ásetingar í kollektivum sáttmálum á arbeiðsmarknaðinum og 

sleppur sostatt ikki pørtunum undan teimum skyldum, sum partarnir í teimum kollektivu 

sáttmálunum hava mótvegis hvør øðrum. Lógaruppskotið kemur teimum tilgóðar, har tað ber 

til innan fyri viðkomandi kollektivar sáttmálar ella serstøkum kollektivum avtalum at senda 

starvsfólk heim heilt ella partvíst í eitt avmarkað tíðarskeið uttan løn fyri teir tímar, tey eru 

heimsend. Tað áliggur sostatt pørtunum á arbeiðsmarknaðinum at bera so í bandi, at starvsfólk 

lógliga kunnu verða sett niður í tíð ella verða heimsend við niðursettari ella ongari løn. 

 

Móttekur starvsfólk, ið er fevnt av serskipanini, frítíðarløn, verður hendan ikki mótroknað í 

útgjaldinum. 

 

ALS rindar eftirlønargjald sambært løgtingslóg nr. 49 frá 14. mai 2013 um eftirløn 

(Eftirlønarlógin) av stuðli og lønarískoyti, sum persónar fáa eftir serskipanini. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Sjálvstøðug vinnurekandi 

Stuðul verður veittur til sjálvstøðugt vinnurekandi, sum ikki fær rikið sítt virksemi vegna 

avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í verk fyri at basa spjaðing av COVID-19 kring 

heimin, og sum teknar trygging móti missi av inntøku av hesum virksemi, tá viðkomandi: 

1) hevur fylt 16 á, men ikki 67 ár, og 

2) hevur bústað í Føroyum. 

 

Stuðulin tekur útgangsstøði í 20.000 kr. Verður virksemið skert 100%, verður stuðulin 100% 

av í miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður virksemið skert við 50%, verður stuðulin 50% av . 

í miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður virksemið skert 25%, verður stuðulin 25% av  í miðal 

20.000 kr. o.s.fr. um mánaðin. 

 

Nærri reglur um umsókn, hvørjar upplýsingar ALS skal hava, útgjaldstíðarskeið, freistir o.a. 

verða ásettar av landsstýrismanninum, um stýrið fyri ALS tekur undir við teimum.  

 

Starvsfólk  

Tíðaravmarkaða nýskipanin, sum lógaruppskotið hevur við sær, er, at starvsfólk kunnu fáa 

útgjald úr ALS, hóast tey ikki eru arbeiðsleys, men framvegis eru í einum starvi. 

Lønarískoytisskipanin veitur útgjald til persón, sum er í starvi hjá arbeiðsgevara á privata 

arbeiðsmarknaðinum, frá tí degi, tá viðkomandi: 

1) er heimsendur av arbeiðsgevara vegna avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í 

verk fyri at basa spjaðingini av COVID-19 kring heimin, og av hesi orsøk ikki kann 

uppfylla sína starvsskyldu fult ella partvist, 

2) hevur fylt 16 ár, men ikki 67 ár, og 

3) hevur bústað í Føroyum. 
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Lønarískoytið tekur útgangsstøði í 20.000 kr. Verður arbeiðið skert 100%, verður lønarískoytið 

100% av í miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður arbeiðið skert við 50%, verður lønarískoytið 

50% av í miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður arbeiðið skert 25%, verður lønarískoytið 25% 

av í miðal 20.000 kr. um mánaðin o.s.fr.  

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Orsakað av tí stóra skundinum, sum hetta málið hevur, hevur lógaruppskotið ikki verið til 

ummælis samsvarandi vanligu mannagongdum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Hetta lógaruppskotið hevur ikki við sær útreiðslur fyri landskassan. Fyri Arbeiðsloysis-

skipanina væntast uppskotið fáa stórar avleiðingar. Um 1.000 fólk fáa fult lønarískoyti úr 

serskipanini, kostar serskipanin ALS umleið 21,6 mió. kr. um mánaðin. Skipanin fær gildi frá 

12. mars til 30. juni, t.e. góðar tríggjar og ein hálvan mánað. Samlaði kostnaðurin fyri hetta 

talið av fólki vil tí vera 75,6 mió. kr. Arbeiðsloysisskipanin ber kostnaðin av hesum 

uppskotinum. 

 

 

Tal av persónum: 
               

1.000  
               

2.000  
                  

3.000  
                     

4.000  
                 

5.000  
                 

6.000  
                 

7.000  
                 

8.000  
                 

9.000  
               

10.000  

Útgjald hjá ALS um 
mánaðin: 

    
21.612.000  

    
43.224.000  

       
64.836.000  

           
86.448.000  

    
108.060.000  

    
129.672.000  

    
151.284.000  

    
172.896.000  

    
194.508.000  

    
216.120.000  

 

 

Lógaruppskotið er liður í samlaðum kreppuátaki í sambandi við COVID-19, ið m.a. eisini 

fevnir um broytingar í løgtingslóg nr. 74 frá 8. mai 2001 um dagpening vegna sjúku v.m. og 

broytingar í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 um meirvirðisgjald. 

 

Av tí at henda skipanin ger tað møguligt hjá fiskimonnum at fáa útgjald úr Arbeiðsloysis-

skipanini á sama hátt sum aðrir løntakarar, er avrátt, at Trygdargrunnur Fiskivinnunar 

endurrindar Arbeiðsloysisskipanini útreiðslurnar, sum standast av hesum partinum av 

kreppuátakinum. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur stórar umsitingarligar avleiðingar fyri ALS. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið er gjørt fyri at stuðla privata arbeiðsmarknaðinum í hesi serligu tíð, har 

COVID-19 førir til, at vinnuvirksemið innan fleiri økir kann væntast at minka ella longu er 

minkað niður í onki. Uppskotið hevur jaligar fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna. Við nýggju 

tíðaravmarkaðu skipanini í ALS, fara arbeiðsgevarar at kunna senda starvsfólk heim ella seta 

tey niður í arbeiðstíð og einans rinda løn fyri ta tíðina, starvsfólkið er til arbeiðis, meðan ALS 

rindar starvsfólkinum eitt ískoyti, sum verður roknað í mun til niðursettu arbeiðstíðina. 

Lógaruppskotið hevur tó ikki við sær, at kollektivir sáttmálar verða settir til viks. Tað áliggur 

pørtunum at gera neyðugu avtalurnar, soleiðis at heimild verður fingin tilvega at senda 

starvsfólkið heim heilt ella partvís uttan løn. 

 

Uppskotið førir eisini umsitingarligar avleiðingar við sær fyri vinnuna í tann mun, fyritøkurnar 

gera brúk av skipanini, ið verður sett á stovn við hesum lógaruppskotinum. Fyritøkurnar skulu 

fylla út umsóknarblað og senda tað til ALS, fyri at starvsfólkið skal koma undir skipanina.  

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 
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2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið kann fáa jaligar avleiðingar fyri øki í landinum, har tað ikki eru nógv almenn 

arbeiðspláss, men fleiri privat arbeiðspláss. Hetta kann serliga vera á smærri plássum.  

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Sjálvstøðug vinnurekandi 

Lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri sjálvstøðug vinnurekandi, sum ikki fáa rikið sítt 

virksemi vegna avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í verk fyri at basa spjaðing av 

COVID-19 kring heimin, og sum tekna trygging móti missi av inntøku av hesum virksemi, tá 

viðkomandi hevur fylt 16 ár, men ikki 67 ár, og hevur bústað í Føroyum. 

 

Starvsfólk á privata arbeiðsmarknaðinum 

Lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri starvsfólk hjá privatum arbeiðsgevarum, sum verða 

heimsend av arbeiðsgevara vegna avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í verk fyri at 

basa spjaðingini av COVID-19, og av hesi orsøk ikki kunnu uppfylla sína starvsskyldu fult ella 

partvíst. Hesi fáa eitt lønarískoyti úr ALS, sum verður roknað í mun til, hvussu nógv 

starvsfólkið verður sett niður í arbeiðstíð.   

 

Privatir arbeiðsgevarar 

Lógaruppskotið skal gera tað lættari hjá privatum arbeiðsgevarum at tillaga virksemið til 

minkaða eftirspurningin orsakað av COVID-19, soleiðis at starvsfólkini kunnu fáa eitt 

lønarískoyti frá ALS, um arbeiðsgevarin noyðist at senda starvsfólk heim ella seta tey niður í 

arbeiðstíð. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri norðurlendska sáttmálan um 

almannatrygd. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Tvørgangandi sáttmálarnir, Hoyvíkssáttmálin, evropeiski mannarættindasáttmálin og sáttmáli 

Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, eru ikki viðkomandi fyri hetta 

lógaruppskotið. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Lógaruppskotið hevur ikki kendar markaforðingar við sær. 

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir ella pantiheimildir, og 

ger ikki onnur størri inntriv í rættindi hjá fólki.  

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið inniheldur ikki ásetingar um skattir og avgjøld. 
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2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur áseting um, at landsstýrismaðurin, um stýrið tekur undir við tí, í 

kunngerð kann áseta reglur um m.a. tryggingargjaldið fyri sjálvstøðug vinnurekandi, sum koma 

undir nýggju skipanina. Hetta verður gjørt fyri at javnseta tey sjálvstøðugu vinnurekandi, sum 

ikki fáa rikið sítt virksemi vegna avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í verk fyri at basa 

spjaðing av COVID-19, og tey sjálvstøðugu vinnurekandi, sum hava teknað sær sjálvbodna 

arbeiðsloysistrygging eftir vanligu reglunum. Ætlanin er, at tryggingargjaldi til serskipanina 

verður 3.000 kr., eins og vanliga arbeiðsloysistryggingin fyri sjálvstøðug vinnurekandi er. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Verður gjørt brúk av nýggju skipanini, áliggja ávísar upplýsingarskyldur á viðkomandi 

arbeiðsgevarum, starvsfólkum og sjálvstøðugum vinnurekandi. Hetta er tílíkt sum at fylla 

umsóknarbløð út og í hesum sambandi at upplýsa um ymisk viðkomandi viðurskifti.  

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið hevur fýra ásetingar, sum byrja við orðingini: “Um stýrið tekur undir við 

ásetingunum, ásetir landsstýrismaðurin í kunngerð...” ella líknandi orðing.1 Hetta verður gjørt 

fyri at fáa eina smidliga umsiting av nýggju tíðaravmarkaðu skipanini.  

 

Reglurnar, sum kunnu ásetast í kunngerð viðvíkjandi teimum sjálvstøðugu vinnurekandi, 

snúgva seg m.a. um tryggingargjaldið, reglur um inngjald, útgjald, undir hesum útgjaldsdagar, 

útgjaldskeið, hvørjar upplýsingar hin sjálvstøðugt vinnurekandi skal lata 

Arbeiðsloysisskipanini, nær og hvussu tær verða latnar og ásetan av freist fyri at lata hesa 

upplýsingar o.tíl. Eisini kann landsstýrismaðurin áseta í hvønn mun hin sjálvstøðugt 

vinnurekandi kann hava A-inntøku, samstundis sum hann fær stuðul, og hvussu stuðulin skal 

skerjast í mun til hesa inntøku, og nærri reglur í hesum sambandi.  

 

Viðvíkjandi starvsfólkunum kunnu reglurnar í kunngerð snúgva seg um útgjald, undir hesum 

útgjaldsdagar, útgjaldskeið, hvørjar upplýsingar arbeiðsgevari og starvsfólk skulu lata 

Arbeiðsloysisskipanini, hvør skal vátta hesar upplýsingar, nær og hvussu tær verða latnar og 

ásetan av freist fyri at lata hesa upplýsingar o.tíl. Eisini kann landsstýrismaðurin áseta, í hvønn 

mun starvsfólk kann hava aðra inntøku, samstundis sum tað fær stuðul, og hvussu stuðulin skal 

skerjast í mun til hesa inntøku og í mun til frítíðarløn, sum starvsfólkið fær, og nærri reglur í 

hesum sambandi. 

 

Viðvíkjandi heimildini til at áseta reglur um, í hvønn mun stuðulin skal skerjast í mun til aðra 

inntøku, sum starvsfólkið fær, er ætlanin ikki at skerja stuðulin við frítíðarlønini, sum starvsfólk 

fáa útgoldna 1. mai. Heimildin kann t.d. verða brúkt til at nágreina, hvat skal galda, um 

starvsfólkið hevur fleiri privatar arbeiðsgevarar. Stuðulin verður heldur ikki skerdur við tí 

lønarinntøkuni, sum starvsfólkið framhaldandi fær frá arbeiðsgevaranum. Støddin á stuðlinum 

verður ikki ásett út frá støddini á lønini, men við støði í, hvussu nógv starvsfólkið verður sett 

niður í arbeiðstíð. 

 

                                                 
1 Serliga treytin, at stýrið fyri ALS skal taka undir við ásetingunum, skyldast løgtingslóg nr. 79 frá 25. mai 2009, 

har § 1., nr. 33 er soljóðandi: ”Allastaðni í lógini um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, har tað er latin 

stýrinum heimild at áseta reglur í kunngerð, verður heimildin latin landsstýrismanninum, treytað av, at stýrið 

góðkennir ásetingarnar.” 
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Av tí, at tað er torført at gjøgnumskoða, hvussu nýggja skipanin fer at passa saman við verandi 

ásetingum í ALS-lógini, verður heimild gjørd til at víkja frá øðrum greinum í ALS-lógini enn 

teimum, sum positivt eru nevndar í lógaruppskotinum.  

 

Tá ið løgtingslógin (lógaruppskotið) fer úr gildi, fara kunngerðirnar, sum eru gjørdar við 

heimild í lógini, samstundis sjálvvirkandi úr gildi. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Stundir hava ikki verið til at kanna, um uppskotið hevur aðrar avleiðingar enn omanfyri 

tilskilað. 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Ja Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

 

Nr. 1 

§ 12 a, stk. 1 

Ásetingin inniber eina nýggja tíðaravmarkaða stuðulsskipan til sjálvstøðug vinnurekandi. 

Stuðulin kann veitast, um tann sjálvstøðugt vinnurekandi ikki fær rikið sítt virksemi orsakað 

av teimum átøkunum, sum eru sett í verk fyri at basa spjaðing av COVID-19 kring heimin.  

 

Talan kann t.d. vera um tónleikarar ella hárfríðkarar, sum hava mist uppgávur og kundar, tí 

fólk hava fingið tilmæli um at halda seg heima hjá sær sjálvum og bara fara út, um tað er 

bráðneyðugt. Hetta tilmælið førir nevniliga til, at tónleikarar og hárfríðkarar sum sjálvstøðug 

vinnurekandi ikki fáa rikið sítt virksemi sum avleiðing av teimum átøkum, sum eru sett í verk 

fyri at basa spjaðing av COVID-19. Tað eru eisini fá, sum fara til tannlækna orsakað av 

tilmælunum frá myndugleikunum, so sjálvstøðugt vinnurekandi tannlæknar fáa heldur ikki 

rikið sítt sjálvstøðuga vinnuvirksemi. Talan kann vera um sjálvstøðug vinnurekandi innan allar 

hugsandi greinar, og her verður ikki givið eitt fullfíggjað yvirlit. 

 

Sjálvstøðugur vinnurekandi er persónur, sum rekur vinnu fyri egna rokning og ábyrgd, hevur 

tað sjálvstøðuga vinnuvirksemið sum høvuðsvinnu og við tí endamáli at fáa fíggjarligan 

vinning. Arbeiðsloysisskipanin ger nágreiniliga meting av, um vinnan er sjálvstøðug. Sum 

meginregla er talan um sjálvstøðuga vinnu, tá ið tann vinnurekandi hevur skattafrádrátt fyri 

rakstrarútreiðslur og avskrivingar av rakstrargøgnum sambært reglunum fyri sjálvstøðugt 

vinnurekandi, og verður skattaður av yvir-/undirskoti av virkinum, er mvg-skrásettur, ella er 

íognari í íognarfelag. 

 

Treytin er, at viðkomandi teknar eina trygging móti missi av inntøku av sjálvstøðuga 

vinnuvirkseminum. Treytin um, at trygging skal teknast, er fyri at javnseta sjálvstøðug 

vinnurekandi, sum hava teknað sær sjálvbodna arbeiðsloysistrygging eftir vanligu reglunum. 

 

Harumframt er treyt um, at viðkomandi er fyltur 16 ár, men ikki 67 ár, og hevur bústað í 

Føroyum. 

 

§ 12 a, stk. 2 

Stuðulin er 115,38 krónur um tíman. Útrokningarhátturin hevur sum fyrimynd grein 16, stk. 2 

í ALS-lógini, og útrokningin verður gjørd á hendan hátt: kr. 240.000 (20.000 kr. x 12 mdr.) 

býtt við 2.080 tímum um árið. Vanligur arbeiðsloysisstuðul er 103,75 kr. um tíman. Tann 

upphæddin verður roknað á henda hátt: 210.000 kr. (hægsti árligi arbeiðsloysisstuðul) býtt við 

253 (útgjaldsdagar) býtt við 8 (tímar fyri hvønn dag). Vanligur arbeiðsloysisstuðul er 17.500 

kr. um mánaðin (210.000 kr./ 12 mdr.). 

 

Stuðulin tekur útgangsstøði í 20.000 kr. Verður virksemið skert 100%, verður stuðulin 100% 

av í miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður virksemið skert við 50%, verður stuðulin 50% av í 

miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður virksemið skert 25%, verður stuðulin 25% av í miðal 

20.000 kr. um mánaðin o.s.fr.  

 

§ 12 a, stk. 3 
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Kunngerðarheimildin verður gjørd, fyri at umsiting av nýggju tíðaravmarkaðu skipanini skal 

verða so smidlig sum gjørligt. Ætlanin er, at tryggingargjaldið verður 3.000 kr., eins og gjaldið 

er fyri vanliga arbeiðsloysistryggingin fyri sjálvstøðug vinnurekandi. 

 

§ 12 a, stk. 4 

Ásetingin hevur við sær, at vanligu treytirnar fyri at fáa arbeiðsloysisstuðul útgoldnan ikki eru 

galdandi. Hetta inniber millum annað, at tann sjálvstøðugt vinnurekandi ikki skal vera tøkur á 

arbeiðsmarknaðinum ella kann verða álagdur at luttaka í arbeiðsmarknaðarátøkum. Bíðidagar 

galda heldur ikki í serskipanini, soleiðis at øll, sum verða fevnd, hava rætt til stuðul 

beinanvegin, tey koma í skipanina. 

 

Av tí, at tað er torført at gjøgnumskoða, hvussu nýggja skipanin fer at passa saman við verandi 

ásetingum í ALS-lógini, verður heimild gjørd til at víkja frá øðrum greinum í ALS-lógini enn 

teimum, sum positivt eru nevndar í lógaruppskotinum. Ásetingin verður bert nýtt, um tað er 

neyðugt fyri at røkka endamálinum við lógaruppskotinum, men har tað vísir seg, at aðrar 

lógarásetingar forða fyri hesum.  

 

Nr. 2 

§ 14 a, stk. 1 

Ásetingin inniber eina nýggja tíðaravmarkaða stuðulsskipan til starvsfólk á privata 

arbeiðsmarknaðinum, sum av arbeiðsgevaranum verða heimsend ella sett niður í tíð vegna 

avleiðingar av teimum átøkum, sum eru sett í verk fyri at basa spjaðingini av COVID-19. 

Harafturat er stuðulin treytaður av, at viðkomandi er fyltur 16 ár, men ikki 67 ár, og hevur 

bústað í Føroyum. 

 

Talan kann í útgangsstøðinum vera um allar privatar arbeiðsgevarar, sum kunnu seta starvsfólk 

niður í tíð heilt ella partvíst, um grundgevingin er, at tørvurin á arbeiðsmegi er minkaður 

orsakað av tiltøkunum, sum eru sett í verk fyri at basa spjaðingini av COVID-19. Sum dømi 

kann nevnast, at fólk, sum kunnu útseta at fara til tannlækna, útseta tað. Hetta hevur við sær, at 

tannlæknarnir fáa minni at gera og harvið eisini starvsfólkini hjá tannlæknanum. Tannlæknin 

kann sostatt senda starvsfólkini til hús ella niður í tíð, við ongari ella niðursettari løn, meðan 

stavsfólkið fær lønarískoyti frá ALS. Eisini ymsar fyritøkur, sum veita tænastur ella vørur til 

almenn arbeiðspláss kunnu hugsast at hava minni at gera, nú flestu alment settu starvsfólkini 

eru send til hús at arbeiða. Tey kunnu eisini gera brúk av skipanini. Talan kann vera um 

starvsfólk innan allar hugsandi greinar á privata arbeiðsmarknaðinum, og her verður ikki givið 

eitt fullfíggjað yvirlit. Stjórar eru eisini starvsfólk, ið kunnu verða heimsendir ella settir niður 

í tíð. 

 

Lógaruppskotið hevur tó ikki við sær, at kollektivir sáttmálar verða settir til viks. Tað áliggur 

pørtunum at gera neyðugu avtalurnar, soleiðis at heimild verður fingin tilvega at senda 

starvsfólkið heim heilt ella partvís uttan løn. 

 

§ 14 a, stk. 2 

Lønarískoyti er 118,58 krónur um tíman. Útrokningarhátturin hevur sum fyrimynd grein 16, 

stk. 2 í ALS-lógini, og útrokningin verður gjørd á hendan hátt: kr. 240.000 (20.000 kr. x 12 

mdr.) býtt við 2.080 tímum um árið. Vanligur arbeiðsloysisstuðul er 103,75 kr. um tíman. Tann 

upphæddin verður roknað á henda hátt: 210.000 kr. (hægsti árligi arbeiðsloysisstuðul) býtt við 

253 (útgjaldsdagar) býtt við 8 (tímar fyri hvønn dag). Vanligur arbeiðsloysisstuðul er 17.500 

kr. um mánaðin (210.000 kr./ 12 mdr.). 

 



 

14 / 15 

 

Lønarískoytið tekur útgangsstøði í 20.000 kr., sum er hámarkið fyri mánaðarliga 

arbeiðsloysisstuðlinum eftir vanligu reglunum um arbeiðsloysisstuðul. Verður arbeiðstíðin 

skerd 100%, verður lønarískoytið 100% av í miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður arbeiðstíðin 

skerd við 50%, verður lønarískoytið 50% av í miðal 20.000 kr. um mánaðin. Verður 

arbeiðstíðin skerd 25%, verður lønarískoytið 25% av í miðal 20.000 kr. um mánaðin o.s.fr. 

Hetta er galdandi óansæð, hvat lønin fyri fulla tíð er. Sí eisini serligu viðmerkingarnar til § 14 

a, stk. 4 niðanfyri. 

 

§ 14 a, stk. 3 

Ískoyti til lærlingar og onnur undir útbúgving sambært løgtingslóg um yrkisútbúgvingar 

verður avmarkað til at verða í mesta lagi tann løn, sum viðkomandi hevur rætt til sambært 

galdandi sáttmála. 

 

§ 14 a, stk. 4 

Kunngerðarheimildin verður gjørd, fyri at umsiting av nýggju tíðaravmarkaðu skipanini skal 

verða so smidlig sum gjørligt. 

 

Viðvíkjandi heimildini til at áseta reglur um, í hvønn mun stuðulin skal skerjast í mun til aðra 

inntøku, sum starvsfólkið fær, er ætlanin ikki at skerja stuðulin við frítíðarlønini, sum starvsfólk 

fáa útgoldna 2. mai. Heimildin kann t.d. verða brúkt til at nágreina, hvat skal galda, um 

starvsfólkið hevur fleiri privatar arbeiðsgevarar. Stuðulin verður heldur ikki skerdur við tí 

lønarinntøkuni, sum starvsfólkið framhaldandi fær frá arbeiðsgevaranum. Støddin á stuðlinum 

verður ikki ásett út frá støddini á lønini, men við støði í, hvussu nógv starvsfólkið verður sett 

niður í arbeiðstíð. Her eru nøkur dømir: 

- Verður starvsfólk, sum er sett fulla tíð og tjenar 30.000 kr. um mánaðin, sett niður í 

hálva tíð, fær starvsfólkið 15.000 kr. í løn frá arbeiðsgevaranum, og 10.000 kr. í 

lønarískoyti frá ALS; 25.000 kr. tilsamans um mánaðin.  

- Verður starvsfólk, sum arbeiðir fulla tíð og tjenar 40.000 kr. um mánaðin, sett niður í 

hálva tíð, fær starvsfólkið 20.000 kr. í løn frá arbeiðsgevaranum og 10.000 kr. í 

lønarískoyti frá ALS; tilsamans 30.000 kr. um mánaðin.  

- Verður starvsfólk, sum arbeiðir hálva tíð og tjenar 10.000 kr. um mánaðin, sett niður í 

kvarta tíð, fær starvsfólkið 5.000 kr. í løn frá arbeiðsgevaranum og 5.000 kr. í 

lønarískoytið frá ALS; tilsamans 10.000 kr. um mánaðin 

- Verður starvsfólk, sum er sett fulla tíð og tjenar 20.000 kr. um mánaðin, heimsent uttan 

løn, fær starvsfólkið onga løn frá arbeiðsgevaranum, men 20.000 kr. í lønarískoyti frá 

ALS; 20.000 kr. tilsamans um mánaðin. 

 

§ 14 a, stk. 5 

Ásetingin hevur við sær, at vanligu treytirnar fyri at fáa arbeiðsloysisstuðul útgoldnan ikki eru 

galdandi. Hetta inniber at starvsfólkið varðveitir setanartilknýtið til arbeiðsgevaran, meðan 

lønarískoytið verður veitt úr ALS, at viðkomandi ikki skal vera tøkur á arbeiðsmarknaðinum 

ella kann verða álagdur at luttaka í arbeiðsmarknaðaátøkum. Bíðidagar galda heldur ikki í 

serskipanini, soleiðis at øll, sum verða fevnd, hava rætt til lønarískoyti frá fyrsta degi, 

viðkomandi er sendur heim ella settur niður í tíð. 

 

Av tí, at tað er torført at gjøgnumskoða, hvussu nýggja skipanin fer at passa saman við verandi 

ásetingum í ALS-lógini, verður heimild gjørd til at víkja frá øðrum greinum í ALS-lógini enn 

teimum, sum positivt eru nevndar í lógaruppskotinum. Ásetingin verður bert nýtt, um tað er 

neyðugt fyri at røkka endamálinum við lógaruppskotinum, men har tað vísir seg, at aðrar 

lógarásetingar forða fyri hesum. 
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Til § 2 

Ásett er, at løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, men fær virknað frá 12. 

mars 2020. Orsøkin til hetta er, at 12. mars setti løgmaður á tíðindafundi Føroyar niður í ferð 

orsakað av COVID-19. Sólsetursásetingin ásetur, at løgtingslógin fer úr gildi 30. juni 2020. 

Hetta verður gjørt, tí at vónandi fara serligu umstøðurnar orsakað av COVID-19 at koma í 

rættlag aftur innan hesa tíð, soleiðis at brúk ikki verður fyri serligu stuðulsskipanini longur. 

Sólsetursásetingin er eisini gjørd fyri at tryggja, at tað verður tikið upp til nýggja meting, hvørt 

tað er ráðiligt at rinda meira til hesa skipanina úr ALS-grunninum. 
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