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Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 135/2019: Uppskot til løgtingslóg um stuðulsskipan til fyritøkur til fastar 

útreiðslur 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, 

Ferðavinnufelagið, Handilsvinnufelagið, Gist og Vist, Felagið Føroyskir Peningastovnar, Brand í 

Dali, Odu Andreasen, Sunnevu Eysturstein Háberg, Fakfelagsráðið, ALS og Helga Abrahamsen, 

landsstýrismann í umhvørvis- og vinnumálum. 

 

Vinnunevndin hevur hesar viðmerkingar:  

Tá løgmaður um hálvan mars mælti at lata Føroyar aftur fyri at steðga smittuvandanum av COVID-

19, rakti hetta ein part av føroysku vinnuni sera meint. Frá degi til dags mistu fyritøkur, eitt nú í 

tænastuvinnuni, stóran part av inntøkugrundarlagnum. Fyritøkurnar stongdu ella settu ferðina nógv 

niður fyri at fylgja áheitanini frá mynduleikunum um smittuverju í sambandi við COVID-19.  

 

Hetta uppskotið er partur av hjálparpakka 2, og veitir stuðul til fastar útreiðslur hjá fyritøkum, 

soleiðis at hesar hava møguleika at koma gjøgnum kreppuna.  

Fyri føroyska búskapin er tað avgerandi, eisini sæð í longri høpi, at so nógvar vinnufyritøkur, sum 

til ber, yvirliva koronakreppuna. Tað snýr seg um at tryggja arbeiðspláss í túsundatali, og at tryggja, 

at samfelagshjólini so skjótt, sum til ber, kunnu mala sum vanligt.  

 

Nevndin mælir til, at stuðulin, ið latin verður til fastar útreiðslur, verður gjørdur meira stigvísur.  

 

Somuleiðis mælir nevndin til, at stuðul kann latast til fleiri rakstrareindir hjá somu fyritøku, tað vil 

siga, at til dømis matstovur og handlar kunnu fáa stuðul hvør sær, hóast tær eru partur av somu 

fyritøku. Nevndin er eftir viðgerðina samd um, at hetta er neyðugt, so flestu fyritøkurnar hóra 

undan.   

 

Umráðandi er eisini at bjarga íverksetara- og nýggjum fyritøkum, sum eru serliga útsettar. Her er 

eitt nú talan um fyritøkur í ferðavinnuni, sum hava gjørt íløgur, men mist alt inntøkugrundarlagið í 

eina tíð. Nevndin hevur tí skotið upp broytingar hesum viðvíkjandi.  

 

Stuðulin er ætlaður at hjálpa fyritøkum, sum hava álvarsamar fíggjarligar avbjóðingar og ilt við at 

gjalda fastar útreiðslur, tí lítlar ella ongar inntøkur eru. Í avbjóðandi tíðum sum hesum, mugu øll 

vera við til at lyfta. Tí skjýtur nevndin upp at fyritøkur, sum verða mettar fíggjarliga at megna at 

gjalda rakstrarútreiðslur, ikki verða fevndar av hesi stuðulslóg. 

 

Landsstýrismaðurin eigur at tryggja fullan opinleika og alment innlit í, hvørjar fyritøkur verða 

fevndar av stuðulsskipanini.   
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Ikki allar fyritøkur verða fevndar av hjálparpakka 2. Tí er neyðugt beinanvegin at fara undir at 

viðgera eina skipan, sum kann veita hjálp til tær fyritøkur, sum hava tørv á tí, men ikki fáa gagn av 

hesum hjálparpakkanum. 

 

Neyðugt er við einari gjøllari greining, sum lýsir støðuna í teimum ymisku vinnugreinunum í 

Føroyum, og sum lýsir langtíðaravleiðingarnar fyri hesar av koronakreppuni. Tað stendur greitt, at 

tørvur er á hjálparátøkum, sum eru málrættað til ferðavinnuna, ið hevur heilt serstakar avbjóðingar, 

nú stóra inntøkuskeiðið vár/summar/heyst sær út til at vera í vanda.  

 

Harumframt hevur tað alstóran týdning at gera eina bjargingarætlan fyri aðrar og fyri tær størru 

fyritøkurnar, m.a. fiskavirkini, sum eru á veg í svára neyð. Talan er um hundraðtals arbeiðspláss, 

sum eru í veruligum vanda fyri at hvørva.  

 

Semja er um, at málið má vera at bjarga so nógvum arbeiðsplássum, sum til ber. Stóra fíggjarliga 

yvirskotið á fíggjarlógini seinastu árini eigur at verða brúkt soleiðis, at vit øll - borgarar og vinna - 

koma so væl ígjøgnum hesa kreppuna, sum til ber. 

 

At enda heitir nevndin á landsstýrismannin um at taka partarnar á arbeiðsmarknaðinum og allar 

flokkar á tingi við í víðari arbeiðið við COVID-19 hjálparátøkum.  

 

 

Ein samd nevnd setir fram soljóðandi 

 

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

 

1. Í § 1 verður sum stk. 4 sett: 

“Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann nokta at rinda stuðul sambært hesi lóg, um landsstýrismaðurin 

metir, at viðkomandi fyritøka er fíggjarliga før fyri at rinda tær rakstrarútreiðslur, sum eru 

fevndar av stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta nærri reglur um fíggjarligar treytir 

fyri at fáa stuðul eftir 1. pkt.” 

  

2. § 2 verður orðað soleiðis: 

“§ 2. Tað verður veittur stuðul til fyritøkur, sum í tíðarskeiðinum 1. apríl 2020 til 30. juni 2020 

hava havt munandi afturgongd í umsetninginum og í mun til tilvísingartíðarskeiðið 1. apríl 2019 

til 30. juni 2019, sbr. tó stk. 5. 

Stk. 2. Stuðul verður veittur soleiðis: 

1) 75% av føstum útreiðslum, um afturgongdin í umsetninginum hevur verið 60-100%. 

2) 50% av føstum útreiðslum, um afturgongdin í umsetninginum hevur verið 40-60%. 

Stk. 3. Stuðulin eftir stk. 1 og 2 kann tó ikki fara upp um nominellu afturgongdina í umsetningi, 

sum fyritøkan hevur havt frá tilvísingartíðarskeiðinum og til tíðarskeiðið frá og við 1. apríl 2020 

og til og við 30. juni 2020. Stuðulin er í mesta lagi 80.000 kr. fyri hvørja fyritøku um mánaðin. 

Stk. 4. Fyritøkur, sum hava fleiri sjálvstøðugar rakstrareindir, ið verða riknar frá ymiskum 

hølum, og sum í innanhýsis roknskapi verða uppgjørdar hvør sær, hava rætt til stuðul sambært 

stk. 1 og 2 til hvørja sjálvstøðuga rakstrareind sær. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um, 

hvørjar eindir eru sjálvstøðugar rakstrareindir. Tað er tó ein treyt fyri stuðli, at fyritøkan, sum 

ein eind, hevur mist 40% av umsetninginum ella meira. 

Stk. 5. Fyritøkur, sum eru stovnaðar eftir 1. januar 2019, men áðrenn 12. mars 2020, og sum ikki 

kunna vátta greitt við tilvísing til eitt tilvísingartíðarskeið sambært stk. 1, og sum orsakað av 
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COVID-19 antin hava mist allan umsetningin, ella meira enn 40% av væntaða umsetninginum, 

hava rætt til stuðul sambært stk. 1 og 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um skjalprógv 

fyri mistum umsetningi ella væntaðum umsetningini. 

Stk. 6. Tað verður ikki latin stuðul til fastar útreiðslur minni enn kr. 6.000 um mánaðin.”  
 

3. Í § 3, stk. 1, 1. pkt, verður “Fyri at fyritøka skal koma undir stuðulsskipanina, galda hesar 

treytir:” broytt til: “Fyri at stuðul kann verða rindaður galda hesar treytir:” 

 

4. Í § 3 verður sum stk. 3 sett: 

“Stk. 3. Stuðulin kann verða rindaður áðrenn fyritøkan rindar føstu útreiðslurnar, sum stuðul 

verður veittur til. Aftan á 30. juni 2020 verður rindaði stuðulin javnaður í mun til veruligu 

útreiðslurnar í tíðarskeiðinum 1. apríl  2020 til 30. juni 2020.” 

 

 

Viðmerkingar:  

Til broyting nr. 1. 

Stuðulin er ætlaður at hjálpa fyritøkum, sum hava álvarsamar fíggjarligar avbjóðingar, og ilt við at 

gjalda fastar útreiðslur, tí inntøkugrundarlagið svíkur orsakað av koronakreppuni. Hevur fyritøka 

nógvan pening tøkan, verður mett, at fyritøkan sjálv megnar at standa ímóti niðurgongd í inntøku 

eitt avmarkað tíðarskeið. Landsstýrismaðurin fær heimild at áseta nærri reglur.  

 

Til broyting nr. 2. 

Skotið verður upp, at orða § 2 av nýggjum í mun til upprunauppskotið. 

 

Tað verður veittur stuðul til fyritøkur, sum í tíðarskeiðinum 1. apríl  2020 til 30. juni 2020 hava havt 

munandi afturgongd í umsetninginum og í mun til tilvísingartíðarskeiðið 1. apríl 2019 til 30. juni 

2019.  

 

Skotið verður upp, at fyritøkur, ið hava afturgongd í umsetninginum á 60%-100% fáa stuðul á  

75% av skjalfestum føstum útreiðslum, og fyritøkur, ið hava afturgongd í umsetninginum á 40%-

60% fáa stuðul á 40% av skjalfestum føstum útreiðslum. 

 

Stuðulin verður ongantíð meira enn nominella fallið í umsetningi – t.e. um afturgongdin í 

umsetningi er 100.000 kr., kann fyritøkan ikki fáa meira enn 100.000 kr. í stuðli. 

 

Skotið verður upp, at fyritøkur, sum hava fleiri sjálvstøðugar rakstrareindir, hava rætt til stuðul 

sambært stk. 1-2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um, hvørjar eindir eru sjálvstøðugar 

rakstrareindir. Tað kann t.d. verða ásett, at sjálvstøðug rakstrareind er ein eind, , sum hevur 

sjálvstøðugan innanhýsis roknskap og sum er staðsett á ávísum geografiskum stað, t.d. við tilvísing 

til serlig leigumál ella adressu.  

Endamálið við hesi áseting er at tryggja, at fyritøkur so sum matstovur, handlar og aðrar 

tænastufyritøkur, eisini tær sum eru sjálvstøðugur rakstrareindir undir einari fyritøku og sum hava 

mist stóran part ella alla inntøku orsakað av avmarkandi tiltøkum í sambandi við koronastøðuna, 

kunnu fáa stuðul til fastar útreiðslur. 

 

Endamálið við stk. 5 er at tryggja, at nýggjar fyritøkur, sum ikki hava eitt inntøkutilvísingar- 

tíðarskeið at vísa á, eisini kunnu fáa stuðul til fastar útreiðslur.  

 



4 

 

Til broyting nr. 3 

Orðingin, sum skotin er upp, ger greitt, at treytirnar í § 3, stk. 1, nr. 1-3, í uppskotinum eru 

fylgitreytir, sum skulu setast, tá rindað verður. 

 

Til broyting nr. 4 

Ætlanin er, at stuðulin verður goldin út skjótast gjørligt, eftir at lógin er komin í gildi, og kann verða 

útgoldin áðrenn fyritøkan rindar føstu útreiðslurnar, sum stuðul verður veittur til. Aftan á 30. juni 

2020 verður útgoldni stuðulin javnaður í mun til veruligu útreiðslurnar í tíðarskeiðinum 1. apríl  

2020 til 30. juni 2020.” 

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Tað er trupult at meta um, hvørjar fíggjarligar avleiðingar hesar broytingar hava við sær.   

Fyritøkur við lægri afturgongd í umsetningi verða fevndar – sostatt má væntast, at fleiri umsóknir 

um stuðul koma, um henda skipanin verður sett í verk. Skipanin er fyrisitingarliga munandi tyngri 

at umsita hjá TAKS. Bæði í mun til at viðgera umsóknir og eisini eftirfylgjandi eftirlitið og 

eftirreguleringar av útgjaldi. 

 

Við hesum broytingum og viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir 

Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

Vinnunevndin, 6. apríl 2020 

 

 

Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Bjarni Hammer   

formaður                            næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Ruth Vang  Beinir Johannesen 

 

 

 

Christian Andreasen 


