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løgtingsmáli nr. 124/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing (ALS-lógin) (Tíðaravmarkað COVID-19 stuðulsskipan) 

 

 

Landsstýrismaðurin í umhvørvis- og vinnumálum, hevur lagt málið fram tann 18. mars 2020, og 

eftir 1. viðgerð tann 18. mars 2020 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 18. mars 2020.  

 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt telefonfund við Helga Abrahamsen, landsstýrismann í 

umhvørvis- og vinnumálum saman við Herálvi Joensen, aðalstjóra og Pól Egholm, deildarstjóra.  

 

 

Føroyar eru, eins og heimurin allur, í undantaksstøðu orsakað av koronastøðuni. Tingið er komið 

saman at skundviðgera trý tingmál, hvørs endamál er at forða fyri hópuppsøgnum, og at stórur 

partur av fólkinum missur arbeiði og livibreyð, umframt at forða fyri, at vinnulívið alt ikki steðgar 

upp, og smáar eins og stórar vinnufyritøkur fara á húsagang. Tí hevur ikki verið talan um nakra 

vanliga viðgerð við hoyringum, men hevur nevndin sett landsstýrismanninum spurningar og heitt á 

hann um at eftirmeta lógina gjølla, so hvørt, nú hon fær virknað.  

 

Vinnunevndin hevur umrøtt útgjaldsuphæddina, og hvørt hendan átti at verið hægri. Nevndin tekur 

til eftirtektar, at stýrið fyri ALS hevur mælt til ásettu upphæddina, og heitir á partarnar á 

arbeiðsmarknaðinum í felag at finna semju, skal ásetta upphæddin broytast.  

 

Nevndin hevur sett eina røð av spurningum um ymiskar starvsbólkar á sjógvi og landi, og um ymisk 

sløg av fyritøkum frá einmansfyritøkum til størri vinnufyritøkur, umframt um føroyingar, sum 

arbeiða uttanlands. Mett verður, at skipanin loftar tí størsta hópinum, men greitt er eisini komið 

fram, at fleiri ivamál eru, og at tað kunnu fara at vísa seg at vera avbjóðingar, sum enn ikki síggjast 

nóg greitt. 

 

Nevndin heitir á landsstýrismannin og landsstýrið um í tøttum samstarvi við allar flokkar á tingi at 

meta um lógina og fáa gjørt neyðugu broytingarnar, tá avleiðingarnar av lógini síggjast, og stundir 

hava verið at viðgera meira nágreiniliga tørvin hjá ymisku vinnubólkunum og teimum starvfólkum, 

sum hava brátørv á hesum trygdarneti. 

 

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 
 
 
 

 



Vinnunevndin, 18. mars 2020 

 

 

Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Ingilín D. Strøm   

formaður                            næstformaður 
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