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Viðvíkjandi hoyring av uppskoti um løgtingslóg um trygging móti avleiðingunum av arbeiðsskaða 
 
Almanna- og heilsumálaráðið hevur heitt á undirritaðu um at hyggja eftir fyriliggjandi uppskoti um 
trygging móti avleiðingunum av arbeiðsskaða, serliga hvat fyri avleiðingar kapittul 16 hevur fyri 
almanna- og heilsuøkið. 
 
Undirritaða hevur leyðsliga hugt alt uppskotið ígjøgnum, sjálvt um freistin var ógvuliga stutt, men 
meginparturin av hesum fyriliggjandi uppskoti er tað sama, sum tað uppskotið, ið bleiv sent til 
Vinnumálaráðið frá Almanna- og heilsumálaráðnum. Tó eru ávísar tillaðingar í mun til, at 
broytingar eru gjørdar við ásetingunum um Vá og Tiltaksgrunn. 
 
Skipanin við eini samhaldsfastari skipan var eisini upp á tal, tá ið AHR hevði ábyrgdina av økinum, 
men tá var ein tílík skipan júst sett á stovn í Danmark, og politiskt var ynski um at leggja tað drúgva 
uppskotið um arbeiðsskaðatryggingarlóg fyri Løgtingið skjótast tilber. Um eg minnist rætt, so var 
henda broyting gjøgnumførd í Danmark, tí vinnuskaðar kostaðu tryggingarfeløgunum nógvan 
pening, og harvið hækkaðu tryggingargjøldini munandi.  
 
Spurningurin er, um tað er neyðugt at hava eina tílíka skipan her í Føroyum, tí fólkatalið er munandi 
minni enn í øðrum norðanlondum. Um hugt verður eftir tí samlaða uppskotinum, so verður tann 
umsitingarligi parturin øktur munandi. Vanlukkutryggingarráðið og umsiting tess skal broytast. 
Játtanin skal hækka úr 300.000 kr. upp í 2 mió. kr. Hetta er heilt klárt neyðugt, serliga tí umráðandi 
er at fáa unsitingina burtur frá Tryggingarfelagnum, bæði tí teir gjalda tryggjaða fyri arbeiðsskaðan, 
og eisini tí tað nú eru fleiri tryggingarfeløg. Dagpeningaskipanin skal yvirtakast av landinum, og fer 
hetta viðføra eina meirjáttan upp á 700.000 kr. til Almannastovuna. Ankestyrelsen fer at hava somu 
uppgávur, men landið má gjalda umsitingarkostnaðin.  
 
Tað nýggja við hesum uppskoti er, at Vá verður sett á stovn saman við Tiltaksgrunni. Hesar báðar 
“skipanir” skulu eisini umsitast. Sett verður ein nevnd at umsita Vá, og kann nevndin seta eina 
stjórn, ella kann landsstýrismaðurin gera av, at Vá verður lagt til annan almennan ella privatan 
stovn at umsita. Hvør umsitur Tiltaksgrunnin, dugi eg ikki at síggja í fyriliggjandi uppskoti. 
Umsitingarútreiðslur av Vá og Tiltaksgrunninum framganga ikki av viðmerkingunum til uppskotið. 
 



 
Harumframt rindar landsskassin, tvs. stovnar hjá landinum, til Vá  0,10% av allari útgoldnari løn til 
starvsfólk hjá landinum, sum við 2007 sum grundarlagi svarar til kr. 2.278.745. Landið hevur 
heldur ikki skyldu at lata ábyrgdarvandan sambært uppskotinum til eitt tryggingarfelag. Hetta 
merkir, at um ein arbeiðsskaði hendir, skal tann stovnur, har viðkomandi er settur í starv, sjálvur 
rinda allar tær útreiðslur, sum tryggingarfelagið annars hevði goldið. Játtanin, sum stovnarnir hjá 
landinum høvdu til at rinda tryggingargjøld fyri, varð strika fyri nógvum árum síðani. 
Samanumtikið koma stovnarnir hjá landinum, t.d. Landssjúkrahúsið og heimarøktin, at hava eina 
meirútreiðslu av uppskotinum. Tað hevur sjálvandi eisini ávirkan á teir minnu stovnarnar, tí teirra 
játtan er samsvarandi minni at gera gott við.  
 
Kapittul 16 um Vá og Tiltaksgrunnin hevur sum so ikki aðrar avleiðingar fyri almanna- og 
heilsuøkið enn fyri onnur økir, um sæð verður burtur frá teimum fíggjarligu avleiðingunum. Tó má 
§ 86 útgreinast neyvari, tí sambært § 86, stk. 3 er ásett, at gjald verður goldið til Vá av allari B- 
inntøku og av dagpeningi, sum kemur undir skattskyldu. Ætlanin er helst, at veitingar, sum koma 
ístaðin fyri løn, eisini skulu avrokna gjald til Vá. Í mun til dagpening, so er tað Almannastovan, sum 
skal gjalda hesa upphædd, og ikki móttakarin. 
 
Eg haldi ikki tær fíggjarligu avleiðingarnar eru nøktandi í mun til kapittul 16. Hesin parturin um 
vinnusjúkur fer helst at kosta nógvan pening, men tryggingargjøldini hækka nokk ikki so nógv, sum 
tey annars høvdu gjørt, um vinnusjúkur vórðu ein partur av tryggingargjøldunum, men ongin trygd 
er tó fyri tí. 
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