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Løgtingsmál nr. 132/2019: Uppskot til løgtingslóg um heimildir at víkja frá skyldum hjá 

fyritøkum á vinnufelagaøkinum og roknskaparøkinum orsakað av COVID-19 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um heimildir at víkja frá skyldum hjá fyritøkum á vinnufelagaøkinum og 

roknskaparøkinum 

 

§ 1. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 

um frávik frá ávísum skyldum, sum liggja 

á fyritøkum og deildum hjá útlendskum 

fyritøkum, tá tað sum beinleiðis ella 

óbeinleiðis avleiðing av koronasjúkuni 

COVID-19 má haldast at vera ógjørligt 

ella ósamsvarandi trupult fyri stóran part 

av fevndu fyritøkunum og deildum hjá 

útlendskum fyritøkum at uppfylla 

skyldurnar, tá skyldurnar eru ásettar í 

vinnufelagalóggávuni og 

roknskaparlóggávuni, undir hesum 

felagsrættarligum og 

roknskaparrættarligum reglum í 

løgtingslóg um tryggingarvirksemi ella 

reglum, settar í gildi sambært hesi 

lóggávu. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin  kann áseta 

reglur, sum gera tað møguligt hjá leiðsluni 

í fyritøkunum at víkja frá ásetingum í 

viðtøkunum hjá fyritøkuni ella 

samsvarandi avtalu, tá tað sum beinleiðis 

ella óbeinleiðis avleiðing av koronasjúkuni 

COVID-19 má haldast at vera ógjørligt 

ella ósamsvarandi trupult fyri stóran part 

av fevndu fyritøkunum og deildum hjá 

útlendskum fyritøkum at uppfylla 

skyldurnar, tá skyldurnar eru ásettar í 

vinnufelagalóggávuni og 

roknskaparlóggávuni, undir hesum 

felagsrættarligum og 

roknskaparrættarligum reglum í 

løgtingslóg um tryggingarvirksemi ella 

reglum, settar í gildi sambært hesi 

lóggávu. 

Stk. 3. Reglur ásettar sambært stk. 1 og 2 

kunnu ikki seta fyritøkur og deildir hjá 

útlendskum fyritøkum í eina meira 

tyngjandi rættarstøðu enn ta, sum fylgir av 

teimum reglum ella ásetingum í viðtøkum, 

sum vikið verður frá.  

Stk. 4. Reglur, ásettar sambært stk. 1-3, 

kunnu verða ásettar við virknaði frá 31. 

mars 2020 ella seinni. 

 

§ 2. Fyri limir í evstu leiðsluni hjá 

fyritøkum, , sum eru fevndar av reglum um 

longda freist at lata inn ársfrásøgn o.a., 

sum verða ásettar eftir § 1, stk. 1, verður 

freistin roknað, hóast § 151, stk. 2 í 

ársroknskaparlógini, frá endanum av 



 

2 

 

longdu freistini. 1. pkt verður nýtt 

samsvarandi fyri deildarleiðarar. 

 

§ 3. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og fer úr gildi 1. 

januar 2021.  

 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Føroyar eru, vegna covid-19, í eini heilt serligari støðu, sum fer at fáa stórar samfelagsligar 

avleiðingar, avleiðingar fyri fólkið í Føroyum og fyri ta føroysku vinnuna. Lógaruppskotið 

hevur til endamáls at leggja upp fyri teirri heilt serligu støðu, sum COVID-19 hevur við sær, 

t.e. serliga at stórur partur av føroysku vinnuni kann fáa trupulleikar við at lúka ávís almenn 

krøv, men eisini í mun til luttakararnar í fyritøkuni.  

 

Við hesi løgtingslóg verður tryggjað, at landsstýrsmaðurin í vinnumálum við afturvirkandi 

virknaði fær heimild at áseta reglur um frávik frá ítøkiligum skyldum í vinnufelaga- og 

roknskaparlóggávuni og vinnufelaga- og roknskaparligum reglum í løgtingslóg um 

tryggingarvirksemi, tá tað verður mett ráðiligt fyribils at víkja frá viðkomandi skyldu, t.d. at 

leingja eina freist.  

 

Landsstýrið metir tað vera ráðiligt fyribils at víkja frá ávísum skyldum, so einstøku 

fyritøkurnar fáa tíð og heimild at taka sær av eini heilt serligari støðu, sum møguliga kann 

hótta tilveruna hjá fyritøkuni. Fleiri fyritøkur brúka í løtuni stóran part av tíðini at taka sær av 

likviditetstrupulleikum, meðan aðrar fyritøkur royna at umskipa framleiðslu, tillaga 

starvsfólkahópin, taka sær av avbjóðingum við starvsfólkum o.s.fr. Landsstýrið metir, at 

tørvur er á at rætta vinnulívinum eina hjálpandi hond við fyribils at víkja frá ítøkiligum 

skyldum í vinnufelaga- og roknskaparlóggávuni og løgtingslóg um tryggingarvirksemi, so 

fyritøkurnar kunnu hugsavna seg um at yvirliva heldur enn um at halda hesar skyldur. 

Lógaruppskotiðn er ein avleiðing av COVID-19, og tí hevur lógaruppskotið eina 

sólsetursáseting, sum ásetur, at lógin fer úr gildi 1. januar 2021. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Eftir galdandi vinnufelaga- og roknskaparlóggávu kunnu fyritøkur vera fevndar av skyldum, 

sum tað, eftir viðkomandi lóg ella reglum, givnar við heimild í lógini, ikki er gjørligt at víkja 

frá.  

 

Galdandi ársroknskaparlóg, sum er Anordning nr. 1355 af 9. december 2007 om ikrafttræden 

for Færøerne af årsregnskabsloven, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 45 frá 6. mai 2016,  

ásetur í § 3, stk. 1, at fyritøkur, fevndar av lógini, skulu lata inn ársfrásøgn sambært lógini, 

uttan so, at tær sleppa undan hesum eftir reglunum í §§ 4-6 í ársroknskaparlógini.  

 

Eftir § 138, stk. 1, 1. pkt. í ársroknskaparlógini skulu fyritøkur, sum eru fevndar av 

roknskaparflokki B, C og D, senda Skráseting Føroya góðkendu ársfrásøgnina uttan ógrundað 

drál. Ársfrásøgnin skal, sambært § 138, stk. 1, 2. pkt., vera Skráseting Føroya í hendi í 

seinasta lagi 6 mánaðir eftir, at roknskaparárið er endað, tó so at freistin er 4 mánaðir fyri 

fyritøkur, fevndar av roknskaparflokki D. Víkjast kann ikki frá hesum freistum uttan so, at 

talan er um fyritøkur í rekonstruktión ella undir konkurs.  
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Er ársfrásøgnin ikki móttikin, tá freistin fer, fær leiðslan í fyritøkuni sambært § 150, stk. 1 í 

ársroknskaparlógini skriv við boðum um at senda inn ársfrásøgnina. Sama verður sent til 

deildarleiðarar.  

 

Í skrivinum er ásett ein freist upp á 8 yrkadagar frá dagfestingini í brævinum til ársfrásøgnin 

skal vera send inn, og verður ársfrásøgnin móttikin fyri ta tíð, verður ikki meira gjørt við 

málið, sbr. § 150, stk. 2 í ársroknskaparlógini.  

 

Í skrivinum er harumframt ásett ein freist upp á 4 vikur, sbr. § 150, stk. 3 í 

ársroknskaparlógini. Verður farið út um hesa freist, kann Skráseting Føroya gera av at biðja 

skiftirættin um at avtaka felagið samsvarandi galdandi lóggávu um hetta.  

 

Sambært § 151, stk. 1 í roknskaparlógini áleggur Skráseting Føroya hvørjum einstøkum limi í 

fyritøkuleiðsluni ávikavist deildarleiðara eitt avgjald, um ársfrásøgnin verður móttikin meira 

enn 8 yrkadagar eftir dagfestingina í skrivinum, har biðið varð um ársfrásøgnina.  

 

Gjaldið verður, sambært § 151, stk. 2 í ársroknskaparlógini, roknað frá tí, at freistin í § 138, 

stk. 1, 2. pkt. í ársroknskaparlógini er farin. Støddin á gjaldinum er treytað av, hvussu nógv 

seinkað ársfrásøgnin verður send inn. Verður ársfrásøgnin send inn innan fyri fyrsta byrjaða 

mánað, er gjaldið 500 kr. fyri hvønn lim í leiðsluni ella deildarleiðarar. Fyri annan og triðja 

byrjaða mánað er gjaldið ávikavist 2.000 kr. og 3.000 kr. fyri hvønn lim í leiðsluni ella 

deildarleiðara. 

 

Fyri fyritøkur, sum eftir ársroknskaparlógini hava skyldu at gera ársfrásøgn, er tað eftir 

galdandi vinnufelagalóggávu eitt krav, at ársfrásøgnin skal góðkennast á vanligum aðalfundi 

ella samsvarandi fundi, sum skal haldast í so mikið góðari tíð, at góðkenda ársfrásøgnin kann 

sendast Skráseting Føroya soleiðis, at hon er Skráseting Føroya í hendi áðrenn freistin sbrt. 

ársroknskaparlógini er farin. Fyri kapitalfeløg er hetta ásett í § 88 í vinnufelagalógini og fyri 

vinnurekandi grunnar er tað nevndin, sum skal góðkenna árfrásøgnina.  

 

Eftir galdandi vinnufelagalóggávu eru viðtøkur ella samsvarandi avtala og skjøl, sum hoyra 

til, bindandi fyri fyritøkuna. Viðtøkur ella samsvarandi avtala skulu hava ávísar lógarásettar 

upplýsingar. Eigararnir av fyritøkuni kunnu tó harumframt gera av, at ávísar sjálvbodnar 

ásetingar eru galdandi fyri fyritøkuna, t.d. at aðalfundurin skal haldast ávísa tíð. Fyri 

kapitalfeløg er galdandi, at viðtøkurnar skulu hava upplýsingar um innkalling til aðalfund, 

sbr. § 28, nr. 6 í vinnufelagalógini.  

 

Kapitalfeløg, sum eru send skiftirættinum at avtaka, t.d. tí ársfrásøgnin ikki er send inn, ella tí 

leiðslan ikki er skrásett, kunnu eftir § 232, stk. 2 í løgtingslóg nr. 73 frá 31. mai 2011 um 

parta- og smápartafeløg, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 44 frá 26. apríl 2019 

(vinnufelagalógin) í takast upp aftur.  

 

Uppafturtøka fer fram eftir § 232, stk. 2, 1. pkt. í vinnufelagalógini og er treytað av, at 

fráboðan um uppafturtøku er móttikin í seinasta lagi 3 mánaðir eftir, at Skráseting Føroya bað 

skiftirættin um at avtaka felagið, ella at felagið ikki seinastu 5 árini hevur verið undir avtøku. 

Fyri fyritøkur við avmarkaðari ábyrgd, sum eru fevndar av vinnufyritøkulógini, sum lógin er 

sett í gildi í Føroyum við Anordning nr. 1114 af 20. september 2007 om ikrafttræden for 

Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, sum seinast broytt við løgtingslóg 

nr. 44 frá 26. apríl 2019, verður vinnufelagalógin at brúka við neyðugum tillagingum.  
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Eftir ásetingunum í § 251, stk. 2, og § 269, stk. 2 í vinnufelagalógini skal ein samtykt 

samanlegging ella kloyving skrásetast ella fráboðast til skrásetingar, sbr. § 9 í 

vinnufelagalógini, í seinasta lagi, tá freistin at senda inn ársfrásøgn fyri tíðarskeiðið, tá 

ávikavist samanleggingin ella kloyvingin fær roknskaparligan virknað, fer, tó ikki seinni enn 

1 ár eftir, at Skráseting Føroya hevur almannakunngjørt at hava fingið upplýsingar um ætlaðu 

samanleggingina ella kloyvingina, sbr. § 244, stk. 5 og § 262, stk. 5 í vinnufelagalógini. 

Verður farið út um aðra av hesum freistum, verður avgerðin um annaðhvørt samanlegging 

ella kloyving ógildað, og ein møgulig samanleggingarætlan ella kloyvingarætlan sambært §§ 

237 og 255 í vinnufelagalógini verður mett sum burturdottin. Fyri fyritøkur við avmarkaðari 

ábyrgd, fevndar av vinnufyritøkulógini, verður vinnufelagalógin at brúka við neyðugum 

tillagingum.  

 

Eftir umstøðunum verður mett neyðugt at geva landsstýrismanninum í vinnumálum heimild 

til m.a. treytaleyst og alment galdandi at leingja freistina fyri allar fyritøkur, ið sambært 

ársroknskaparlógini skulu gera og senda Skráseting Føroya ársfrásøgn og samsvarandi fyri 

tryggingarfyritøkur eftir løgtingslóg um tryggingarvirksemi. Hetta merkir, at eisini fyritøkur, 

sum høvdu havt stundir at senda inn ársfrásøgn áðrenn galdandi freist er farin, fáa freistina 

longda. Henda leingjan er bara galdandi fyribils soleiðis, at vanliga freistin upp á 6 mánaðir 

fyri fyritøkur, sum ikki eru skrásettar á keypsskála, aftur fer at galda, tá støðan er batnað so 

mikið, at hildið verður, at fyritøkurnar hava stundir at gera, góðkenna og senda inn ársfrásøgn 

innan fyri ta vanligu freistina. 

 

Tað hevur bráðskund at samtykkja lógaruppskotið, tí umleið 70 prosent av fyritøkunum, sum 

sambært ársroknskaparlógini skulu gera og senda Skráseting Føroya ársfrásøgn, hava 

kalendaraárið sum roknskaparár. Hesar fyritøkur hava freist til 31. juni. Hesar fyritøkur hava 

tørv á skjótt at fáa greiðu á síni rættarstøðu, so tær kunnu brúka tíð og tilfeingi á gagnligasta 

hátt. Fyri fleiri av teimum mongu fyritøkum, sum skulu senda inn ársfrásøgn 31. juni, er hetta 

háárstíð fyri roknskapargerð og aðalfund. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin í vinnumálum fær heimild at víkja frá ávísum 

skyldum, ásettar í vinnufelagalóggávuni og ársroknskaparlóggávuni og vinnufelaga- og 

roknskaparligum reglum í løgtingslóg um tryggingarvirksemi, ella reglum, givnar við heimild 

í hesi lóggávu, og at gera tað møguligt hjá fyritøkum at víkja frá viðtøkum, tá tað – vegna 

covid-19 – fyri ein stóran part av hesum fyritøkum og deildum hjá útlendskum fyritøkum má 

metast at vera ógjørligt ella ósamsvarandi trupult at lúka skyldurnar. Heimildin verður útint í 

kunngerð, sum hevur reglur um at víkja frá ítøkiligum ásetingum í vinnufelaga- og 

roknskaparlóggávuni og í løgtingslógini um tryggingarvirksemi og reglum, sum eru settar 

samært hesi lóggávu.  

 

Ítøkiliga verður heimildin m.a. brúkt til at leingja freistina við 3 mánaðum (væntað leingjan) 

hjá øllum eftir ársroknskaparlógini roknskaparskyldugum fyritøkum og fyritøkum, fevndar av 

løgtingslóg um tryggingarvirksemi, at senda Skráseting Føroya ársfrásøgn og 

Tryggingareftirlitinum. Leingjanin verður ásett við fyriliti fyri bæði neyðuga tørvinum á 

fleksibiliteti fyri viðkomandi fyritøkur og tørvinum hjá roknskaparbrúkarunum á fíggjarligari 

kunning. Leingjanin verður eisini samskipað í mun til freistina hjá TAKS at lata inn 
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sjálvuppgávuna. Talan kann møguliga gerast um at leingja ta ásettu freistina, alt eftir, hvussu 

støðan við COVID-19 broytist.  

 

Harumframt verður roknað við, at tað í kunngerðini verða ásettar reglur um at leingja 

freistina fyri hálvársfrásagnir, partársfrásagnir og møguliga aðrar freistir.  

 

Heimildin kann bara brúkast til at víkja frá skyldum í teimum førum, har tað má haldast at 

vera ógjørligt ella ósamsvarandi trupult fyri ein stóran part av viðkomandi fyritøkum at lúka 

skyldurnar. Hildið verður, at tað – so hvørt, sum støðan við COVID-19 broytist og við tí 

avleiðingarnar fyri fyritøkurnar – kann verða tørvur á at víðka heimildina til eisini at fevna 

um at víkja frá øðrum skyldum.  

 

Heimildin fer harumframt at verða brúkt til at áseta reglur, sum gera tað møguligt hjá 

fyritøkum at víkja frá viðtøkuásetingum, ið t.d. áseta, at vanligi aðalfundurin skal haldast 

ávísa tíð ella innan fyri ávísa freist. Afturat hesum verður heimildin brúkt til at víkja frá 

lógarásettum freistum at boða frá uppafturtøku fyri eina fyritøku, sum er undir 

tvingsilsavtøku, fyri avgerð um at gjøgnumføra eina samanlegging ella eina kloyving.    

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið hevur ikki verið til ummælis orskað av íkomnu støðuna í sambandi við 

COVID-19. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur umstingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

  

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru ikki millumtjóðasáttmálar á økinum, ið lógaruppskotið fevnir um, og sum Føroyar 

hava skyldu at fylgja. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Tað eru ikki tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, sum eru viðkomandi fyri lógaruppskotið. 
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2.9. Markaforðingar 

Lógaruppskotið kann ikki elva til markaforðingar. 

 

 

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

Lógaruppskotið inniheldur ikki revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri 

inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið inniheldur ikki skatta- ella avgjaldsáleggingar. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið inniheldur ikki áleggingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur umsitingarligar heildir til landsstýrismannin í vinnumálum. 

 

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? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

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 Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

 

Til § 1 

Skotið verður upp í § 1, stk. 1, at landsstýrismaðurin í vinnumálum kann áseta reglur um frávik 

frá ávísum skyldum, sum liggja á fyritøkum og deildum hjá útlendskum fyritøkum, tá tað sum 

beinleiðis ella óbeinleiðis avleiðing av koronasjúkuni COVID-19 má haldast at vera ógjørligt 

ella ósamsvarandi trupult fyri stóran part av fevndu fyritøkunum og deildum hjá útlendskum 

fyritøkum at uppfylla skyldurnar, tá skyldurnar eru ásettar í vinnufelaga- og 

roknskaparlóggávuni, undir hesum felags- og roknskaparrættarligum reglum í løgtingslóg um 

tryggingarvirksemi ella reglum, settar í gildi sambært hesi lóggávu, 

 

Heimildin hevur við sær, at tað kunnu verða ásettar reglur um at víkja frá ávísum skyldum, 

fevndar av vinnufelaga- og roknskaparlóggávuni, undir hesum felags- og 

roknskaparrættarligum reglum í løgtingslóg um tryggingarvirksemi ella reglum, settar í gildi 

sambært hesi lóggávu. 

 

Heimildin kann verða nýtt til at áseta reglur um at víkja frá ítøkiligum krøvum, um tað má 

haldast at vera ógjørligt ella ósamsvarandi trupult fyri stóran part av fevndu fyritøkunum og 

deildum hjá útlendskum fyritøkum at uppfylla ítøkiliga kravið. 

 

Mett verður, at tað er ógjørligt ella ósamsvarandi trupult fyri stóran part av fevndu 

fyritøkunum og deildum hjá útlendskum fyritøkum at uppfylla eitt ítøkiligt krav í 

vinnufelaga- og roknskaparlóggávuni og í løgtingslóg um tryggingarvirksemi sum beinleiðis 

ella óbeinleiðis avleiðing av koronasjúkuni COVID-19, tá støðið verður tikið í, at 

meginparturin av teimum fyritøkunum, sum eru fevndar av tí ítøkiligu skylduni, t.d. at lata 

inn ársfrásøgn í seinasta lagi 6 mánaðir eftir ársroknskaparlok, fara at hava stórar trupulleikar 

at uppfylla skylduna. Tað kann t.d. komast av, at stórur partur av starvsfólkunum er farin 

heim ella ger aðrar uppgávur. Tað kann eisini komast av, at grannskoðarin hjá fyritøkuni ikki 

hevur stundir at gera lógarkravda grannskoðan ella aðrar uppgávur í sambandi við 

ársfrásøgnina, tí nógvir grannskoðarar hava nógv at gera við at vátta tær umsóknir, sum 

roknast kann við at nógvar fyritøkur fara at lata inn fyri at fáa lut í tí stuðulsskipan, sum sett 

verður í verk við uppskotinum til løgtingslóg um stuðulsskipan til fyritøkur til fastar 

útreiðslur orsakað av COVID-19, sum samstundis við hesum uppskotinum verður lagt fyri 

Løgtingið. 

 

Í § 1, stk. 1, verður skotið upp, at heimildin viðvíkur vinnufelaga- og roknskaparlóggávuni og 

vinnufelaga- og roknskaparligum reglum í løgtingslóg um tryggingarvirksemi og reglum, 

settar í gildi sambært hesi lóggávu.  

 

Við ásetingini kunnu tað verða ásettar reglur um frávik fyri fyritøkur, fevndar av vinnufelaga- 

og roknskaparlóggávuni, og fyritøkum, fevndar av vinnufelaga- og roknskaparligum reglum í 

løgtingslóg um tryggingarvirksemi og reglum, settar í gildi sambært hesi lóg.  
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Vinnufelagalóggávan fevnir um vinnufelagalógina, vinnufyritøkulógina og 

vinnugrunnalógina, sum lógin er sett í gildi í Føroyum við Anordning nr. 1113 af 20. 

september 2007 om ikrafttræden for Færøerne af lov om erhvervsdrivende fonde, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 45 frá 26. apríl 2019. Roknskaparlóggávan skal her skiljast sum 

ársroknskaparlógin og roknskaparligu reglurnar í løgtingslóg um tryggingarvirksemi. Tað 

fevnir í hesum uppskotinum ikki um bókhaldslógina. 

 

Landsstýrismanninum verður heimilað at áseta frávikið frá ítøkiligum skyldum við kunngerð. 

 

Á roknskaparøkinum verða ásettar reglur um at leingja freistina í § 138, stk. 1 í 

ársroknskaparlógini at lata inn ársfrásøgn væntandi við 3 mánaðum, sbr. eisini § 123 í 

løgtingslóg um tryggingarvirksemi. 

 

Harumframt verður væntandi eisini ásett í kunngerð um leingjan av freist viðvíkjandi hálvárs- 

og partársroknskapum og møguliga aðrar freistir. 

 

Í kunngerðini verða eisini ásettar reglur um at víkja frá vinnufelagarættarligum reglum 

viðvíkjandi freistum í sambandi við m.a. samanlegging og kloyving. 

 

Harumframt verður ásett í stk. 2, at landsstýrismaðurin í vinnumálum kann áseta reglur,  

sum gera tað møguligt hjá leiðsluni í fyritøkunum at víkja frá ásetingum í viðtøkunum hjá 

fyritøkuni ella samsvarandi avtalu, tá tað sum beinleiðis ella óbeinleiðis avleiðing av 

koronasjúkuni COVID-19 má haldast at vera ógjørligt ella ósamsvarandi trupult fyri stóran 

part av fevndu fyritøkunum og deildum hjá útlendskum fyritøkum at uppfylla skyldurnar, tá 

skyldurnar eru ásettar í vinnufelaga- og roknskaparlóggávuni, undir hesum felags- og 

roknskaparrættarligum reglum í løgtingslóg um tryggingarvirksemi ella reglum, settar í gildi 

sambært hesi lóggávu. 

 

Í stk. 3 verður skotið upp, at reglur, ásettar sambært stk. 1 og 2, kunnu ikki seta fyritøkur og 

deildir hjá útlendskum fyritøkum í eina meira tyngjandi rættarstøðu enn ta, sum fylgir av 

teimum reglum ella ásetingum í viðtøkum, sum vikið verður frá.  

 

Í stk. 4 verður skotið upp, at reglur, ásettar sambært stk. 1-3, kunnu verða ásettar við virknaði 

frá 31. mars 2020 ella seinni. 

 

Viðtøkurnar hjá feløgum kunnu innhalda ásetingar um, at vanligi aðalfundurin skal haldast 

innan fyri eitt ávíst tíðarskeið, t.d. áðrenn apríl mánaði er farin. Fyri hesar fyritøkur, sum hava 

tílíkar ásetingar í viðtøkunum, kann tað verða ósamsvarandi trupult ella ógjørligt at halda 

hesar viðtøkuásetingar orsakað av Coronavirussjúkuni COVID-19. 

 

Eftir §1, stk. 2, í uppskotinum kann landsstýrismaðurin í kunngerð víkja frá ásetingum í 

viðtøkunum hjá fyritøkunum, tá hetta er neyðugt orsakað av Coronavirussjúkuni COVID-19. 

 

Fyri at tryggja, at tað við uppskotnu heimildini í § 1, stk. 2, kunnu ásetast reglur, sum røkka 

endamálinum at tryggja at hesar fyritøkurnar ikki koma í eina støðu, har tær annaðhvørt skulu 

halda aðalfund í strið við viðtøkurnar ella hinvegin skulu royna at halda aðalfund eitt 

tíðarskeið, tá tað er ósamsvarandi trupult ella ógjørligt orsakað av beinleiðis ella óbeinleiðis 

avleiðingum av  Coronavirussjúkuni COVID-19, kunnu reglur, sum verða ásettar eftir stk. 1, 

verað ásettar við virknaði frá 31. mars 2020 ella seinni. 
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Til § 2 

Í § 151, stk. 1, í ársroknskaparlógini er ásett, at verður ársfrásøgn móttikin aftan á freistina, 

kann Skráseting Føroya áleggja limunum í evstu leisðluni hjá fyritøkuni, vanliga nevndin, 

ávikavist einum deildarleiðara eitt avgjald.  

 

Eftir § 151, stk. 2, verður avgjaldið roknað frá endanum av freistini í § 138, stk. 1, í 

ársroknskaparlógini, sum er 6 mánaðir eftir ársroknskarárið er endað ávikavist 4 mánaðir fyri 

stórar fyritøkur og børsskrásettar fyritøkur. 

 

Skotið verður upp, at fyri limir í leiðsluni í fyritøkum, sum eru fevndar av reglum um longda 

freist at lata inn ársfrásøgn o.a., sum verða ásettar eftir § 1, stk. 1, verður freistin roknað, 

hóast § 151, stk. 2 í ársroknskaparlógini, frá endanum av longdu freistini. Ásetingin verður 

nýtt samsvarandi fyri deildarleiðarar. 

 

Til § 3 

Skotið verður upp, at løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og fer úr 

gildi 1. januar 2021.  

 

 

 

 

Umhvørvis- og vinnumálaráðið, 3. apríl 2020 

 

 

 

Helgi Abrahamsen  

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 


