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í 

 

løgtingsmáli nr. 133/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing (ALS-lógin) (Broytingar í tíðaravmarkaðu COVID-19 

stuðulsskipanunum) 

 

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, 

Fakfelagsráðið, ALS og Helga Abrahamsen, landsstýrismann í umhvørvis- og vinnumálum. 

 

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

 

Tingið er aftur komið saman at skundviðgera fleiri tingmál. Víst verður til álitið í løgtingsmáli nr. 

124/2019, um broyting í ALS-lógini, um tíðaravmarkaða COVID-19 stuðulsskipan, har heitt varð á 

landsstýrismanninum at gera neyðugar broytingar so hvørt, sum skipanin fór at virka.  Uppskotið, 

sum nú fyriliggur, hevur til endamáls, at rætta upp upp á fleiri veikleikar í skipanini.  

 

Broytingarnar, sum gjørdar verða, tryggja, at persónar ikki fáa eina inntøkuhækking, tá tey koma í 

COVID-19 stuðulsskipanirnar. Ásett verður eisini, at ein persónur, sum kann verða fevndur bæði av 

stuðulsskipanini til sjálvstøðug vinnurekandi og lønarískoytisskipanini til starvsfólk, ikki kann fáa 

meira enn á leið 20.000 kr. úr Arbeiðsloysisskipanini tilsamans hvønn mánað. Og í triðja lagi 

verður tryggjað, at ískoyti til yrkisleikarar og venjarar í føroyskum ítrótti í mesta lagi er tann løn, 

sum viðkomandi hevur rætt til sambært galdandi sáttmálum millum viðkomandi og avvarðandi 

limasamband ella limafelag undir ÍSF. Víst verður til viðmerkingarnar í lógaruppskotinum, har 

grundgevingarnar fyri hesum broytingum verða væl lýstar.  

 

Í sambandi við viðgerðina av málinum hevur fokus millum annað verið sett á tann skeivleika, sum 

er íkomin av muninum ímillum tey, sum eru arbeiðsleys ella í fiskavirkisskipanini og tey, sum nú 

koma undir COVID-19 skipanina í ALS.  

 

Fólk uttan arbeiði eru komin í eina munandi álvarsamari støðu nú, av tí at útlitini til at fáa arbeiði 

aftur í bræði eru nógv versnaði. Arbeiðsleys í ALS fáa í mesta lagi 17.500 krónur um mánaðin, 

svarandi til 32 tímar um vikuna og roknað út frá miðal inntøku seinastu 12 mánaðirnar. Eru frídagar 

og halgidagar, so verða hesi trekt 8 tímar hvønn dag, eins og frítíðarløn verður mótroknað. Teirra 

útgjald er sostatt munandi skert her um páskirnar. Og munandi verri enn koronaskipanin í ALS.    

 

Víst hevur eisini verið á, bæði frá fakfeløgum og vinnuni, at lønarendurgjaldsloftið eigur at vera 

hægri. Her er vert at nevna, at alment sett varðveita fulla løn, og at lønarmissurin hjá mongum í 

privatu vinnuni svíður, eisini hóast til ber at fáa endurgjald úr ALS.   

Lærlingar, sum eru sendir heim, fáa eftir kunngerðini ta løn, ið sáttmálin ásetir. Fleiri lærlingar hava 

hús og familju at forsyrgja, og tí taka teir eitt eyka tak, og hava nógvar yvirtímar, og tískil eina 

størri inntøku, enn ein vanlig 40 tíma arbeiðsvika vanliga gevur eftir sáttmálanum. Tískil er tað ein 



dyggur smeitur hjá fleiri lærlingum at fáa útgjald eftir sáttmála, og tískil ein stóran lønarmiss, tá teir 

skulu forsyrgja. Nevndin mælir til, at hetta verður endurskoðað soleiðis, at lærlingar fáa útgoldið 

fyri miðalinntøku, eins og onnur við útgjaldi frá ALS. 

 

Víst hevur eisini verið á, bæði frá fakfeløgum og vinnuni, at lønarendurgjaldsloftið eigur at vera 

hægri. Her er vert at nevna, at alment sett varðveita fulla løn, og at lønarmissurin hjá mongum í 

privatu vinnuni svíður, eisini hóast til ber at fáa endurgjald úr ALS.   

 

Vinnunevndin heitir staðiliga á landsstýrismannin um, saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum, 

stýrinum í ALS og flokkunum á tingi, at viðgera, hvussu hesir skeivleikar kunnu rættast, so fólk 

uttan arbeiði verða javnsett við tey, sum nú eru fyribils send til hús vegna korornastøðuna. Útgjaldið 

skal vera á einum nøktandi støði.   

 

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

 

 

 

Vinnunevndin, 6. apríl 2020 
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