
 

 
 

 

 
  

 
 
Viðvíkjandi uppskoti til arbeiðsskaðatryggingarlóg 
 
Víst verður til skriv tykkara, dagfest 4. juli 2008, har uppskot til løgtingslóg um trygging móti 
avleiðingum av arbeiðsskaða (arbeiðsskaðatryggingarlógin) er send Kommunusamskipan 
Føroya (KSF) til hoyringar. 
 
KSF fekk líknandi uppskot sum hetta til ummælis í 2003. Í ummælisskrivinum til 
trivnaðarnevndina hjá Løgtinginum, dagfest 28. apríl 2003, vísti KSF sína ónøgd við § 16 í 
uppskotinum, sum í stk. 1 áleggur tryggingarskyldu á kommununurnar, meðan stk. 2 gevur 
landinum møguleika til at vera sjálvtryggjað. Tá heitti KSF á trivnaðarnevndina um at bera so 
í bandi, at kommunurnar eins og landið kundu vera sjálvtryggjaðar.  
 
Seinni er líknandi uppskot til arbeiðsskaðatryggingarlóg sett fram bæði í juli 2006 og í juli 
2007, og í báðum førum er hetta sama innihald í grein 16 endurtikið, ið einans gevur 
landinum og ikki kommununum møguleika fyri at vera sjálvtryggjað. Nú í seinasta 
uppskotinum í juli 2008 heldur Vinnumálaráðið framvegis fast við upprunaligu grein 16. 
Viðmerkingarnar hjá Vinnumálaráðnum til grein 16 eru tær somu sum fyrr, at við at “áleggja 
øllum føroysku kommununum og øllum privatum arbeiðsgevarum tryggingarskyldu, slepst 
undan, at tryggjaði orsakað av vantandi fíggjarorku hjá kommununi ella arbeiðsgevaranum 
ikki fær tær veitingar, sum hann sambært lógini hevur rætt til, eins og henda skipan tryggjar, 
at kommunan ella arbeiðsgevarin ikki kemur í fíggjarligt óføri orsakað av krøvunum”.  
 
KSF hevur fyrr víst hesum grundgevingum aftur. Víst verður í tí sambandi serliga til 
hoyringssvar frá 18. september 2006 (sum seinni hoyringssvar frá 31. august 2007 vísir til). 
Sum har greitt frá hevur grundgevingin hjá Vinnumálaráðnum fyri grein 16 ikki hald í 
veruleikanum og kann ikki vera grundarlag undir so ógvisligum inntrivi sum hesum. Við at 
vísa til vantandi fíggjarorku í kommununum leggur grundgevingin fyri grein 16 ikki upp fyri 
bygnaðarligu broytingunum á kommunuøkinum, sum bæði landsstýrið og KSF miða ímóti, 
nevnliga at Føroyar verða skipaðar í 7-9 burðardyggar kommunueindir, ið eru munandi 
fíggjarsterkari enn í dag. Men longu í dag eru flestu kommunur so mikið sterkar fíggjarliga, at 
tað als ikki kann vera nakar ivi um, at tað er heilt í lagi fyri trygdina, at kommunurnar eru 
sjálvtryggjaðar. Tí stendur KSF spyrjandi mótvegis hesum, at Vinnumálaráðið heldur fast við 
hetta uppskot og samanlíknar kommunurnar við privatar arbeiðsgevarar. 
 
Sum eisini víst á í viðmerkingunum til sjálvt lógaruppskotið fer grein 16 eftir øllum at døma at 
fáa víðfevndar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar, sbrt. upplýsingum frá 
Tryggingarfelagnum Føroyar minst eini 40% í hækkan av tryggingargjøldunum. 
 
Nú sum fyrr kann KSF ikki góðtaka, at landið vil samanbera kommunurnar við privatar 
arbeiðsgevarar og taka burtur teirra rætt til at vera sjálvtryggjaðar – ein rætt ið landið 
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framhaldandi vil tryggja sær sjálvum. KSF vil heldur, at Vinnumálaráðið ger eftir donsku 
fyrimyndini og setir kommunurnar í bólk við landið, ið sum almennur myndugleiki kann vera 
sjálvtryggjað. 
 
Verður framhaldandi ikki lurtað eftir sjónarmiðunum hjá KSF, sum borin fram í hesum og fyrru 
hoyringsskrivunum, so vil KSF undir tí fyritreyt seta fram ynski um at fáa fund í lag við 
landsstýriskvinnuna í vinnumálum, so felagið á tann hátt kann fáa høvi til at greiða frá sínum 
sjónarmiðum. 
 
KSF hevur umframt hesar ikki aðrar viðmerkingar til innihaldið í lógaruppskotinum. 
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