
Álit 

 

í 

 

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

fyritøkum á vinnufelagaøkinum og roknskaparøkinum orsakað av COVID-19 
 

Landsstýrismaðurin í umhvørvis- og vinnumálum, Helgi Abrahamsen, hevur lagt málið fram tann 4. 

apríl 2020 og eftir 1. viðgerð tann 4. apríl 2020, er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 6. apríl 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Føroya Arbeiðsgevarafelag, ALS og 

Helga Abrahamsen, landsstýrismann í umhvørvis- og vinnumálum. 

 

Nevndin vísir á, at Føroyar eru, eins og heimurin allur, í undantaksstøðu orsakað av koronastøðuni.  

Tingið er komið saman at skundviðgera fleiri tingmál. Viðgerðirnar í nevndunum eru einamest at 

fáa sett átrokandi spurningar, men ikki at fara í dýptina.  

 

Harumframt varð uppskotið ikki sent til hoyringar áðrenn tað varð latið Løgtinginum. Tí verður álit 

sett á landsstýrismannin um gjølla at eftirmeta hesar og aðrar lógarbroytingar í sambandi við 

“hjálparpakka 2”. Og sum skjótast koma í Løgtingið við broytingum, skuldi tað víst seg, at lógirnar 

hava “hol” og ósæddar óhepnar fylgjur.  

 

Hetta 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 fær landsstýrismaðurin í vinnumálum við afturvirkandi virknaði 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.  Víst verður annars til 

viðmerkingarnar í málinum.  

 

Av misgáum eru nøkur orð í heitinum á lógaruppskotinum blivin burtur. Tískil verður sett fram eitt 

broytingaruppskot, har heitið verður rættað til. 

 

Nevndin setir fram soljóðandi 

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

 

Heitið á løgtingslógini verður orðað soleiðis:  

 

“Løgtingslóg 

um 

heimildir at víkja frá skyldum hjá fyritøkum á vinnufelagaøkinum og roknskaparøkinum 

orsakað av COVID-19” 

 

 



Viðmerkingar 

Teksturin “orsakað av COVID-19” var av misgáum ikki settur inn í heitið á lógaruppskotinum. Við 

hesi broyting verður heitið á lógaruppskotinum broytt soleiðis, at teksturin “orsakað av COVID-19” 

nú er tikin við.  

 

 

Við hesi broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

Vinnunevndin, 6. apríl 2020 

 

 

Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Bjarni Hammer 
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