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Hoyringssvar til Arbeiðsskaðatryggingarlógina 
 
Uppskot til lóg um trygging móti avleiðingum av arbeiðsskaða (Arbeiðsskaðatryggingarlógin) 
varð sent Almanna- og heilsumálaráðnum til hoyringar tann 4. juli 2008. Harumframt verður  
hervið eisini víst til fund millum Vinnumálaráðið og Almanna- og heilsumálaráðið tann 3. 
september 2008. 
 
Lógin hevur fyrr verið til hoyringar, og eisini hevur Almanna- og heilsumálaráðið gjørt uppruna 
uppskotið til Arbeiðsskaðatryggingarlóg. 
 

./.  Almanna- og heilsumálaráðið hevur sent lógaruppskotið til viðmerkingar hjá 
 Landssjúkrahúsinum og Almannastovuni, og eru hoyringsskrivini frá pørtunum viðløgd hesum 
 skrivi. Eisini hevur Almanna- og heilsumálaráðið heitt á Aibritt á Plógv, løgfrøðing at hyggja 
 eftir uppskotinum, og notat frá hesum er eisini viðlagt hesum skrivi. 
 

Almanna- og heilsumálaráðið gera hervið vart við, at uppskot um broyting í lóg um dagpening 
vegna sjúku, við atliti til Arbeiðsskaðatryggingarlógina, enn ikki er gjørt og tískil neyvan klárt at 
seta í gildi 1. januar 2009, tá ið Arbeiðsskaðatryggingarlógin eftir uppskotinum at døma skal fáa 
gildi. 

 
Viðvíkjandi eini møguligari lógarbroyting í lóg um dagpening vegna sjúku, fer Almanna- og 
heilsumálaráðið at vísa á, at tað er umráðandi, vísandi til § 29 í Arbeiðsskaðatryggingarlógini, at 
ein avgerð fyriliggur, áðrenn tíðarskeiðið á 40 vikur fyri at fáa dagpening er úti. Tað er sjálv 
avgerðin, um talan er um ein arbeiðsskaða ella ikki, sum er umráðandi, og ikki um málið er 
liðugt viðgjørt. 
 
Trupulleikar kunnu tí standast av, at tað sambært Arbeiðsskaðatrygginarlógini ikki er greitt, 
hvussu long freistin er til støðutakan sbrt. § 9, ella § 10, stk. 1 og stk. 3. 
 
Almanna- og heilsumálaráðið fer eisini at vísa á, at tað er ógreitt í § 86, stk. 3 og 4, hvørt tað er 
dagpeningamóttakarin ella útgjaldarin, ið skal rinda 0,10 %. Um sama regla skal vera galdandi 
fyri hesi, sum fyri vanligar lønmóttakarar sbrt. stk. 2, so er tað útgjaldarin, eitt nú 
Almannastovan, sum skal rinda hesa upphædd. 
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