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Løgtingið 
 
 
 
 
Løgtingsmál nr. 50/2000: Uppskot til løgtingslóg um dagpening vegna sjúku v.m. 
 

Uppskot 
 

til 
 

løgtingslóg um dagpening vegna sjúku v.m. 
 

Henda lóg hevur heimild í § 1 í ríkislóg nr. 
315 frá 17. mai 1995; Lov om sociale 
ydelser på Færøerne. 
 

Kapittul  1 
Øki lógarinnar 

 
§ 1.  Lógin hevur til endamáls at veita 
fíggjarligan stuðul í sambandi við mista 
inntøku vegna sjúku og skaðatilburð. 
 

Kapittul 2 
Rætturin til dagpening 

 
Orsøkir 

§ 2. Dagpeningur verður sambært hesari lóg 
veittur orsakað av óarbeiðsføri vegna sjúku 
og skaðatilburð.  
Stk. 2. Við partvísum óarbeiðsføri kann 
dagpeningur verða veittur við lægri 
upphæddum, eftir nærri reglum ásettar av 
landstýrismanninum.  
Stk. 3. Dagpeningur verður tó ikki veittur í 
tann mun viðkomandi, sambært lóg, 
trygging ella sáttmála, frá arbeiðsgevara ella 
øðrum, hevur rætt til løn undir sjúku v.m. 
ella aðrar veitingar, sum eru endurgjald fyri 
mista inntøku vegna sjúku v.m. 
Stk. 4. Persónur, sum hevur fingið løn undir 
sjúku, og sum framvegis er sjúkrameldaður í 
teirri løtu, hann fer úr starvinum, hevur 

framhaldandi rætt til dagpening restina av 
tíðarskeiðinum sambært § 12, stk. 2. 
 

Persónsskarin 
§ 3. Dagpeningur kann veitast til løntakarar, 
herundir sjómenn, sum eru mynstraðir við 
føroyskum ella útlendskum fari. 
Stk. 2. Dagpeningur kann somuleiðis veitast: 
1) útróðrarmonnum, sum rógva út við 

egnum ella annan mans fiskifari,  
2) sjálvstøðugum vinnurekandi, sum ikki 

ella bert í lítlan mun hava leysa 
arbeiðsmegi aftrat sær, ella 

3) persónum, sum hava teknað trygging 
sambært kap. 7. 

Stk. 3. Dagpeningur kann somuleiðis veitast 
persónum, sum eru fevndir av stk. 1 ella 2, 
og hvørs børn ella hjúnafelagi gerast 
álvarsliga sjúk, um tað av lækna verður mett 
alneyðugt, at persónurin er um tann sjúka. 
Stk. 4. Sum álvarslig sjúka eftir stk. 3 er at 
meta sjúka, har álvarsligur vandi er fyri 
lívinum ella heilsustøðuni hjá persóninum. 
 
§ 4. Rætt til dagpening hava persónar frá tí 
degi, teir eru vorðnir 16 ára gamlir. Hesin 
rættur dettur burtur frá tí 1. í mánaðinum 
eftir fylta 70. árið. 
 

Burturfall 
§ 5. Rætturin til at fáa dagpening dettur 
burtur, um ein persónur eftir áheitan frá 
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lækna noktar at leggja seg inn á sjúkrahús, at 
móttaka neyðuga  læknaviðgerð ella at 
luttaka í hóskandi uppvenjing, fyri at 
endurvinna mistan arbeiðsførleika. 

 
Kapittul 3 

Vanligar treytir 
 

Bústaður og skattskylda 
§ 6. Rætturin til dagpening er treytaður av 
føstum bústaði og fullari skattskyldu í 
Føroyum. 
Stk. 2. Samsvarandi reglum í sáttmálum við 
onnur lond, kann landsstýrismaðurin áseta 
reglur um undantak frá treytunum í stk. 1. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta 
serligar reglur um rættin til dagpening fyri 
persónar, sum ikki lúka treytirnar í stk. 1, 
men sum eru mynstraðir við einum skipi, ið 
er skrásett í Føroysku Altjóða Skipaskránni. 
 

Tilknýti til arbeiðsmarknaðin 
§ 7. Tann, ið seinastu 5 vikurnar undan 
sjúkrafráveruni hevur verið í løntum arbeiði 
í minst 20 tímar tilsamans, hevur rætt til 
dagpening frá 2. fráverudegi.  
Stk. 2. Um persónur hevur verið burtur frá 
arbeiði orsakað av lógligum forfalli, verða 
seinastu 5 arbeiðsvikurnar hjá persóninum 
nýttar sum grundarlag ístaðin. 
Stk. 3. Almannastovuni verður í serligum 
førum heimilað at veita umsøkjarum 
dagpening, hóast hesir hava arbeitt eitt lægri 
tímatal enn ásett í stk. 1, um tað verður 
prógvað, at starvssetanin annars skuldi halda 
áfram.  
Stk. 4. Gjald úr arbeiðsloysisskipan ella 
aðrari líknandi skipan, er at javnmeta við 
vanligt lønt arbeiði sambært stk. 1, og gevur 
tí rætt til dagpening. 
 

Kapittul 4 
Dagpeningaveitingin 

   
Inntøkugrundarlagið 

§ 8.  Dagpeningaveitingin verður vanliga 
ásett við grundarlagi í miðalinntøkuni 
seinastu 5 vikurnar undan sjúkrafráveruni. 
Um inntøkan orsakað av lógligum forfalli er 
lækkað í hesum tíðarskeiðinum, verða 

seinastu 5 arbeiðsvikurnar ístaðin nýttar sum 
grundarlag.  
Stk. 2. Hevur viðkomandi, beint undan 
sjúkrafráveruni, verið í starvi styttri enn 5 
vikur, verður dagpeningaveitingin ásett við 
grundarlagi í miðalinntøkuni hetta styttra 
tíðarskeiðið, um ætlanin var, at arbeiðið 
skuldi halda áfram gjøgnum alt 
veitingartíðarskeiðið. 
Stk. 3. Í eini arbeiðssetan við skiftandi 
arbeiðstíðum ella inntøkum, kann eitt longri  
og meira umboðandi tíðarskeið ásetast sum 
útrokningargrundarlag, enn tað í stk. 1 
nevnda. 
Stk. 4. Fyri sjálvstøðug vinnurekandi, fevnd 
av § 3, stk. 2, nr. 2, sum ikki hava A-
inntøku, verður seinasta álíknaða 
inntøkuárið nýtt sum grundarlag. 
 

Dagpeningaupphæddin 
§ 9. Dagpeningaveitingin er væntaða mista 
inntøkan, roknað sambært § 8.  
Stk. 2. Dagpeningaveitingin er tó í mesta 
lagi 80% av lønini sambært sáttmála millum 
Føroya Arbeiðsgevarafelag og Føroya 
Arbeiðarafelag, íroknað viðbøtur og við tí í 
lóg ásetta vikutímatalinum hjá ófaklærdum, 
rundað til nærmastu heilu krónuupphædd. 
Stk. 3. Av dagpeningaveitingini verður eisini 
veitt frítíðarløn, sum fer í grunn. 
Stk. 4. Upphæddir roknaðar fyri eina viku, 
og sum eru lægri enn 10% av tí hægstu 
dagpeningaupphæddini, verða ikki 
útgoldnar. 
Stk. 5. Um dagpeningurin saman við øðrum 
regluligum útgjaldingum, tó undantikið 
almennari hjálp, verður hægri enn væntaða 
arbeiðsinntøkan sambært § 8, verður 
dagpeningurin lækkaður við einari 
samsvarandi upphædd. 
Stk. 6. Almannastovan almannakunnger 
mest loyvdu dagpeningaveiting sambært stk. 
2.  

 
Kapittul  5  

Umsóknarfreistir 
 
§ 10. Verður fráboðan um sjúkrafráveru 
móttikin á Almannastovuni í seinasta lagi 
11. dagin aftaná 1. fráverudag, kann 
dagpeningur játtast frá og við 2. fráverudegi.  
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Stk. 2. Verður fráboðanin móttikin á 
Almannastovuni seinni enn ásett í stk. 1, 
kann dagpeningur bert játtast frá 
móttøkudegnum. 
Stk. 3. Um heilt serligar orsøkir tala fyri tí, 
kann Almannastovan víkja frá freistini í stk. 
2. Er fráboðanin móttikin á Almannastovuni 
seinni enn 8 vikur eftir fyrsta fráverudag, er 
tó ikki møguleiki at víkja frá hesi freist. 
Stk. 4. Dagpengamóttakarin hevur sjálvur 
ábyrgdina av, at fráboðanin verður latin 
Almannastovuni rættstundis.  
Stk. 5. Fyri persónar, fevndir av § 2, stk. 4, 
er fyrsti fráverudagur í stk. 1 - 3 at skilja 
sum fyrsti sjúkradagur uttan løn. 
                             

Kapittul  6 
Útgjaldingin 

 
§ 11. Dagpeningaveitingin verður goldin 
afturút fyri eina viku í senn. 
  

Dagpeningatíðarskeiðið 
§ 12. Útgjaldingin av dagpeningi heldur 
uppat, tá móttakarin aftur er arbeiðsførur, 
uttan mun til, um hann fer í vinnu aftur ella 
ikki. 
Stk. 2.  Dagpeningur verður í mesta lagi 
veittur í 20 vikur, frá 2. fráverudegi í einum 
6 mánaða skeiði. Persónar, sum fáa 
fólkapensjón, kunnu tó ikki móttaka 
dagpening í meira enn 20 vikur í einum 12 
mánaða skeiði. 
 
§ 13. Tá dagpeningarætturin er brúktur 
sambært § 12, stk. 2, í einum 
samanhangandi tíðarskeiði, kann 
dagpeningur bert útgjaldast í einum 
framhaldandi dagpeningatíðarskeiði, um 
viðkomandi aftur hevur verið arbeiðsførur, 
og í byrjanini av nýggja 
sjúkratíðarskeiðinum, lýkur treytirnar í § 7. 
Stk. 2. Persónur, sum hevur tryggjað seg 
sambært kap. 7, og sum hevur brúkt 
dagpengarættin upp sambært § 12, stk. 2, 
skal ístaðin prógva, at hann aftur hevur verið 
arbeiðsførur, og at tað eru gingnar minst 5 
vikur, innan hann av nýggjum er vorðin 
sjúkrameldaður. 
 

Kapittul   7 

Sjálvboðin trygging 
 

Upptøkutreytir 
§ 14.  Sjálvstøðug vinnurekandi kunnu 
tryggja sær dagpening sambært hesari lóg 
frá 2. fráverudegi. 
 
§ 15. Persónar, sum burturav ella í mestan 
mun eru sjálvstøðug vinnurekandi, kunnu 
tekna trygging við fullari dagpengaupphædd 
sambært § 9, stk. 2.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð 
nærri reglur fyri sjálvbodnu tryggingarnar. 
 
§ 16. Umsókn um trygging av dagpeningi, 
kann ikki latast inn, meðan tryggingartakarin 
er óarbeiðsførur. Tað sama er galdandi, um 
tryggingartakarin er munandi viknaður, ella 
vandin fyri sjúku er munandi øktur. Til at 
meta, um heilsutreytirnar eru uppfyltar, kann 
um neyðugt krevjast læknaváttan, sum 
Almannastovan rindar. 
 

Tíðaravmarkingar 
§ 17.  Persónur fær rætt til dagpening 4 
vikur eftir, at umsóknin um upptøku í 
sjálvbodnu tryggingina er innlatin, og 
tryggingargjaldið er goldið.  
Stk. 2. Um framhaldandi gjald til sjálvbodnu 
tryggingina ikki er inngoldið í seinasta lagi 
ein mánað eftir gjaldkomudagin, dettur 
tryggingin burtur. 
Stk. 3. Avmarkingarnar í rættinum til 
dagpening sambært § 12 eru eisini galdandi 
fyri sjálvbodnu tryggingarnar.  

 
Burturfall ella lækking 

§ 18. Um inntøku- og arbeiðsviðurskiftini 
broytast munandi soleiðis, at viðkomandi tað 
seinasta árið ikki hevur lokið treytirnar í § 
15, stk. 1, dettur tryggingin burtur. 
 

Kapittul  8 
Dagpeningur vegna arbeiðsskaða 

 
§ 19.  Persónar, hvørs mál eru fráboðað 
Vanlukkutryggingarráðnum sum arbeiðs-
skaðamál, fáa dagpening eftir vanligu 
reglunum í lógini. Avmarkingin í § 12 stk. 2, 
er ikki galdandi fyri hesar persónar, so leingi 
sum málið ikki er liðugt viðgjørt í ráðnum. 
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Kapittul 9 

Fígging 
 
§ 20. Dagpeningur verður goldin av 
landskassanum.  
Stk. 2. Er talan um fráveru orsakað av einum 
av Vanlukkutryggingarráðnum staðfestum 
arbeiðsskaða, verður veitta 
dagpeningaupphæddin frá og við 15. degi 
endurrindað landskassanum av 
arbeiðsskaðatryggingini. 
 
§ 21. Gjøld til sjálvbodnu tryggingina verða 
eftir nærri reglum ásett av 
landsstýrismanninum fyri eitt ár í senn. 
Gjøldini verða ásett í mun til støddina av 
tryggjaða dagpeninginum soleiðis, at tey 
samlaðu inngjøldini verða mett at rinda 2/5 
av útreiðslunum av sjálvbodnu 
tryggingunum sambært kap. 7. 

 
Kapittul 10 
Umsiting 

 
§ 22. Almannastovan umsitur hesa lóg. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann leggja 
umsitingina av lógini heilt ella partvíst til 
annan myndugleika. 
 
§ 23. Arbeiðsinntøkan og starvssetanin skal 
skjalprógvast av arbeiðsgevaranum á 
umsóknarblað, sum Almannastovan 
útflýggjar. 
Stk. 2. Óarbeiðsføri og longdin av 
óarbeiðsførinum skal skjalprógvast við 
læknaváttan. Læknaváttanin verður goldin 
av Almannastovuni. 
 
§ 24.  Almannastovan kann frá viðkomandi 
persónum, myndugleikum og feløgum, sum 
hava innlit í viðurskiftini, krevja 
upplýsingar, sum mugu metast neyðugar fyri 
viðgerðina og avgerðina í málinum. 
Stk. 2. Eftir samráðingar við Føroya 
læknafelag ásetir landsstýrismaðurin eftir 
nærri reglum gjøldini fyri og innihaldið í 
læknaváttanunum. 

 
Kapittul  11 

Kærumøguleiki 

 
§ 25. Avgerðir eftir hesi lóg, sum eru tiknar 
av Almannastovuni ella øðrum myndugleika 
sambært § 22, stk. 2, kunnu kærast til 
Kærunevndina í almannamálum innan 4 
vikur eftir, at avgerðin er fráboðað 
viðkomandi. 
Stk. 2. Um serligar orsøkir tala fyri tí, kann 
kærunevndin víkja frá kærufreistini. 

 
Kapittul 12 

Afturgjald og úttøka 
 

Afturgjald 
§ 26. Hevur nakar av órøttum fingið 
dagpening, og átti hann at verið vitandi um 
hetta, skal hendan upphæddin gjaldast aftur. 
Tað sama er galdandi, um orsøkin er 
vantandi ella skeivar upplýsingar frá 
viðkomandi, sum hesin hevur skyldu at lata 
Almannastovuni. 
Stk. 2. Afturgjaldingin kann fremjast við at 
afturhalda í dagpeningi og kann eisini 
krevjast afturhildin í løn v.m. eftir reglunum 
um innkrevjan av persónligum skatti. 
 
§ 27. Um persónur eftir metan 
Almannastovunnar hevur rætt til løn undir 
sjúku sambært lóg ella sáttmála, og 
arbeiðsgevarin sýtir at gjalda slíka løn, 
rindar Almannastovan persóninum 
dagpening eftir vanligu reglunum og krevur, 
um neyðugt við rættargangi, arbeiðsgevaran 
eftir goldna dagpeninginum. 
 

Úttøka v.m. 
§ 28. Krøv um veitingar eftir hesi lóg kunnu 
ikki gerast til mál fyri úttøku ella aðrari 
rættarsókn. Avtalur um slík krøv eru 
ógildugar. 
 

Kapittul  13 
Revsiásetingar 

 
§ 29.   Við bót sektast, um ikki harðari 
revsing er ásett í revsilógini, tann, sum 
gevur Almannastovuni skeivar ella 
villleiðandi upplýsingar ella tigur við 
upplýsingum, sum hann hevur skyldu at lata 
Almannastovuni. 
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Stk. 2. Við dóminum kunnu áleggjast 
dagbøtur, til upplýsingin verður latin 
Almannastovuni. 
Stk. 3. Er lógarbrotið framt av einum 
partafelagi, lutafelagi ella líknandi, kann tað 
áleggjast felagnum sektarábyrgd. 
 
 

Kapittul  14 
Gildiskoma og skiftisreglur 

 
Gildiskoma 

§ 30. Henda lóg kemur í gildi 1. feb. 2001. 
§§ 19 og 20, stk. 2, koma kortini ikki í gildi, 
fyrr enn landsstýrismaðurin ásetir hetta í 
kunngerð. 

Stk. 2. Samstundis sum henda lóg fær gildi, 
fer úr gildi Lovbekendtgørelse nr. 102 af 
02.03.1988 om dagpenge ved sygdom eller 
fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 
94 frá 13.06.1995. 
 

Skiftisreglur 
§ 31. Persónur, sum hevur teknað sjálvbodna 
trygging eftir § 14 í Lovbekendtgørelse nr. 
102 af 02.03.1988 við seinni broytingum, og 
sum er sjúkrameldaður, tá hendan lógin fær 
gildi, varðveitir rætt sín til dagpening restina 
av sjúkratíðarskeiðinum, tó í mesta lagi 
restina av veitingartíðarskeiðinum, sambært 
§ 12, stk. 2. 

 
 

 
Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
 
Sambært avtalu millum donsku stjórnina og føroyska heimastýrið, so skal øll tann 
sosiallóggávan, sum í dag er ásett við donskum fólkatingslógum, leggjast um til føroyskar 
løgtingslógir. Í hesum sambandi er samtykt og kunngjørd ein rammulóg, har Løgtingið fær 
heimild til at seta løgtingslógir í gildi ístaðin fyri verandi fólkatingslógir. 
 
Ein av hesum lógum, sum skal gerast til føroyska lóg, er Lb. Nr. 102 af 02.03.1988 om dagpenge 
ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við Ll. Nr. 94 frá 13.06.1995. Hetta er sostatt 
høvuðsorsøkin til og endamálið við, at uppskot til eina nýggja dagpengalóg verður gjørt nú. 
 
Galdandi dagpeningalóg 
Tann føroyska dagpeningalógin kom í gildi 1. juli 1979, eftir ynski frá Føroya Landsstýri, og 
hevði til endamáls at veita endurgjald fyri mista inntøku í sambandi við sjúku, skaða og 
barnsburð. Talan var um eitt heilt nýtt lógarøki, og orsøkin til lóggávuna var, at vart tú 
starvsmaður, so hevði tú rætt til løn undir sjúku, meðan tú sum løntakari einans hevði 
uppihaldshjálpina sambært § 9 í forsorgarlógini at líta á, sum bygdi á eina konkreta tørvsmeting í 
hvørjum einstøkum føri. Fyri at bøta um støðuna hjá løntakarunum var tí ein dagpeningaskipan 
innførd. Í viðmerkingunum til upprunauppskotið stendur m.a.: 
 
 ”Den foreslåede færøske dagpengeordning er meget forskellig fra den danske dagpengeordning 
både i relation til personskreds og varighedsbegrænsing, herunder karensdage. Forslaget har 
derimod flere lighedstræk med den tidligere gældende dagpengeordning efter 
sygeforsikringsloven, hvor den obligatoriske ordning kun omfattede lønarbejdere uden løn under 
sygdom, og hvor selvstændige og husmødre kun havde adgang til dagpenge på grundlag af 
frivillig sikring.”      
 
Sostatt var sambært viðmerkingunum hugt nógv eftir táverandi lóg um dagpening samb. 
sjúkratryggingarlógini, ímeðan tað hinvegin verður víst á, at lógin skilir seg nógv frá donsku 
dagpeningalógini.  
 
Fyriliggjandi uppskot 
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Hetta nýggja uppskotið tekur útgongustøði í álitinum, sum ein arbeiðsbólkur handaði 
landsstýrismanninum 16. febr. 2000. Bólkurin hevði tilevnað eitt lógaruppskot, sum í stóran mun 
var ein umskriving og tillaging av galdandi lóg. Fyriliggjandi uppskot liggur tí eisini rættiliga 
tætt galdandi lóg, men kortini eru nakrar avgerandi broytingar / nýskipanir við í hesum 
uppskotinum. Somuleiðis hevur verið strembað eftir at bøta um uppskotið í mun til galdandi lóg 
á teimum økjum, har hendan hevur víst seg at verið trupul at umsitið og tulkað. 
 
Vanligu treytirnar fyri at fáa dagpening verða broyttar soleiðis, at tað frameftir ikki verður 
neyðugt, at móttakarin skal hava hildið til í Føroyum seinastu 6 vikurnar undan fráveruni. 
Hinvegin verður tað eitt krav, at hann er búsitandi her og er fult skattskyldugur her. 
 
Sambært uppskotinum, verður eitt aldursmark sett inn í lógina fyri, nær ein hevur rætt til 
dagpening. Persónar skulu vera blivnir 16 ára gamlir fyri at vera fevndir av lógini. Orsøkin er, at 
tað ikki er ætlanin, at dagpeningalógin skal fevna um børn, m.a. tí at tilknýti teirra til 
arbeiðsmarknaðin ikki eigur at vera eins fíggjarliga treytað, sum tá talan er um tilkomin fólk, 
eins og at foreldrini hava uppihaldsskyldu mótvegis børnum upp til 18 ára aldur. Í galdandi lóg 
er einki aldursmark, men siðvenjan í lægra endanum hevur verið 16 ára aldur. 
Somuleiðis leggur uppskotið samsvarandi álitinum hjá arbeiðsbólkinum upp til, at persónar, sum 
eru vorðnir 70 ár, ikki skulu vera fevndir av lógini. Orsøkin er, at tá ein er farin um 67 ára aldur, 
kann ikki væntast, at ein hevur eitt líka støðugt og tætt tilknýti til arbeiðsmarknaðin sum áður. 
Tey flestu eru farin at trappa arbeiði niður, eins og at tey hava fólkapensjónina at líta á. 
 
Dagpeningaveitingin verður við hesum uppskotinum hækkað fyri tey lægstløntu. Hetta er gjørt 
soleiðis, at dagpengaloftið er óbroytt ( 80 % av sáttmálalønini fyri ófaklærd ), men at tey sum 
ikki røkka hesum lofti, í mun til áður, nú fara at fáa fult endurgjald fyri lønarmissin. Eftir 
galdandi lóg fingu hesi 80 % av missinum. Hetta er samsvarandi tí, sum arbeiðsbólkurin hevur 
mælt til í álitinum.  
 
Politisk avgerð er tikin um, at tann parturin av lógini, sum hevði við dagpening vegna barnsburð 
v.m. at gera, ikki longur er eitt almannamál, men heldur eitt arbeiðsmarknaðarmál. Hetta hevur 
ført við sær, at hesin parturin av lógini frameftir ikki verður at finna í dagpengalógini, men 
hinvegin í einari sjálvstøðugari lóg um barnsburðarfarloyvi og barnsburðarpening, sum hoyrir 
undir Vinnumálastýrið, og sum kemur at verða umsitin av Arbeiðsloysisskipanini. 
 
Somuleiðis er avgerð tikin um, at dagpeningur frameftir verður veittur frá 2. fráverudegi, ístaðin 
fyri sum nú er frá 3. fráverudegi. Spurningurin um, hvørt dagpeningur skuldi verðið veittur frá 1. 
fráverudegi, hevur verið umrøddur, og politiska niðurstøðan er, at landskassin skal rinda fyri 
annan dagin, meðan spurningurin um hin dagin eigur at vera eitt mál, sum partarnir á 
arbeiðsmarknaðinum mugu loysa sínámillum.   
 
Ein onnur týðandi broyting í mun til áður er, at sjálvstøðug vinnurekandi, sum arbeiða einsamøll, 
ella sum bert í heilt lítlan mun hava onkran at hjálpa sær, frameftir verða beinleiðis fevnd av 
skipanini, uttan at hesi skulu tekna eina sjálvbodna trygging. Henda broytingin er skotin upp av 
arbeiðsbólkinum og byggir á ta serstøðu, sum tann føroyski arbeiðsmarknaðurin er í, av tí at tað 
ikki eru so heilt fá, sum eru sjálvstøðug, og sum arbeiða einsamøll, í hvussu er ein stóran part av 
árinum. 
 
Ein onnur nýskipan við uppskotinum er, at tað frameftir ikki einans er frávera orsakað av egnari 
sjúku, sum gevur rætt til dagpening. Lagt verður upp til, at fólk, hvørs hjúnafelagi gerst 
álvarsliga sjúkur, og foreldur at álvarsliga sjúkum barni kunnu fáa dagpening, um tað læknaliga 
verður mett, at tað er alneyðugt, at hesi eru burtur frá arbeiði fyri at vera um tann sjúka. 
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Royndirnar hjá dagpeningaskipanini vísa, at foreldur at álvarsliga sjúkum barni og hjún við 
álvarsliga sjúkum hjúnafelaga eru komin heilt illa fyri fíggjarliga, tí núverandi lóggáva staðfestir, 
at tú bert fært dagpening í mun til egna sjúku. Hesin bólkur er frammanundan í einari sera 
truplari støðu, og tí mælti arbeiðsbólkurin til, at hesi skuldu vera fevnd av lógini. Uppskotið er tó 
eitt sindur øðrvísi orðað enn uppskotið hjá arbeiðsbólkinum. Bólkurin legði upp til eina skipan, 
sum líktist nógv teirri donsku skipanini, har kravið viðv. sjúkum barni er, at hetta væntandi 
kemur at vera innlagt á sjúkrahús í 25 dagar ella meira. Henda skipanin er rættiliga 
umsitingarliga krevjandi og hóskar als ikki væl saman við okkara 12-daga fráboðanarfreist. Tí er 
ein onnur loysn vald, har ikki verður hugt at innleggingartíðini, men heldur at, hvussu álvarslig 
sjúkan er, og hvørt ein lækni metir tað vera alneyðugt, at viðkomandi er um tann sjúka. Tað er 
greitt, at tað bæði eftir hesari og eftir donsku skipanini skal nógv til, innan sjúkan er so álvarsom, 
at alneyðugt er, at fólk er burtur frá arbeiði fyri at vera um hin sjúka. Talan skal vera um, at 
vandi er fyri lívinum ella heilsustøðuni hjá viðkomandi, og at tá støðan er so álvarsom, kann ein 
vera burtur frá arbeiði og fáa dagpening hetta tíðarskeiðið. Er talan um minni álvarsliga sjúku, 
eigur tað at vera upp til hin einstaka at gera av, hvørt hann ynskir at vera burtur frá arbeiðinum 
og harvið vera fyri lønarmissi. 
 
Eftir galdandi lóg kunnu heimagangandi húsmammur tekna sjálvbodna trygging, men hesin 
møguleikin er tikin burtur í verandi uppskoti. Arbeiðsbólkurin metir ikki, at hesar lúka 
endamálinum, sum hendan lógin strembar eftir, nevniliga at veita endurgjald fyri inntøkumiss 
orsakað av sjúkrafráveru. 
 
Uppskotið leggur eisini upp til, at sjálvstøðug vinnurekandi frameftir bert kunnu tekna fulla 
trygging og ikki hálva, sum frammanundan. Orsøkin er, at tey, sum annars vildu teknað hálva 
trygging, eru tey, sum bæði eru sjálvstøðug vinnurekandi og løntakarir, og at hesi frameftir í 
nógv størri mun eru beinleiðis fevnd av nýggju lógini enn í galdandi lóg. Øll sjálvstøðug 
vinnurekandi, sum ikki hava "fasta" arbeiðsmegi aftrat sær, koma beinleiðis inn í skipanina sum 
løntakarar, meðan tey, sum ikki lúka hesar treytir, mugu væntast at lúka treytirnar fyri at kunna 
tekna fulla trygging. Umsitingarliga má tað metast at vera best og lættast, at fólk bert eru í aðrari 
skipanini. 
 
Hoyrdir partar 
Uppskotið hevur verið til fyribilshoyringar, og er svar komið aftur frá hesum: 
Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya Arbeiðarafelag, Føroya Fiskimannafelag, 
Kommunulæknafelag Føroya og Almannastovuni. Føroya Kærustovnur hevur eisini svarað, men 
vil ikki gera viðmerkingar til lógaruppskoti; víst verður kortini á, at flestu kærumálini higartil 
hava viðvíkt 12 daga-regluni í § 9 í galdandi lóg. 
Einki svar er hinvegin komið frá hesum: 
Læknafelag Føroya, Havnar Arbeiðskvinnufelag, Havnar Arbeiðsmannafelag og Meginfelag 
Útróðramanna. 
Uppskotið er so mikið nógv broytt, síðani tað var sent til fyribilshoyringar, at hetta bleiv sent út 
aftur til hoyringar einaferð aftrat við einari styttri freist. Tískil eru viðmerkingarnar frá fyrru 
hoyringini ikki tiknar við her, uttan í tann mun, víst verður til hesar í seinna svarinum. Seinnu 
ferð var uppskotið bert sent teimum, sum høvdu svarað fyrru ferð. 
 
Í seinnu hoyringini er svar afturkomið frá hesum: 
Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya Arbeiðarafelag, Føroya Fiskimannafelag og 
Almannastovuni.  
 
Føroya Arbeiðsgevarafelag: 
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Føroya Arbeiðsgevarafelag, vísir í sínum svari til álitið, sum ein arbeiðsbólkur handaði 
landsstýrismanninum í februar í ár og til fyrra felags hoyringarsvarið frá Føroya 
Arbeiðsgevarafelag og Føroya Arbeiðarafelag. Bæði feløgini mæltu tá til, at dagpeningur verður 
veittur frá 1. fráverudegi, og at tað almenna skuldi bera kostnaðin av hesum. Orsøkin var, at um 
arbeiðsgevarin skuldi rinda, fóru arbeiðsgevararnir ikki at vísa sama sosiala fyrilit, sum teir ofta 
gera í dag. Hetta kemur sambært feløgunum at merkja, at tey, sum eru oftast sjúk, koma at detta 
út av arbeiðsmarknaðinum, og at hetta í seinna enda verður munandi dýrari fyri tað almenna. 
M.a. av somu orsøk er uppskotið broytt soleiðis, at arbeiðsgevarin nú ikki kemur at rinda 
dagpening, men dagpeningur verður hinvegin goldin frá og við 2. fráverudegi.  
Føroya Arbeiðsgevarafelag ynskir annars í viðmerkingunum eina neyvari grundgeving fyri, 
hvussu AHS er komið fram til eykakostnaðin av 2. fráverudegi. Hetta er tikið til eftirtektar. 
Føroya Arbeiðsgevarafelag heldur, tað vera skeivt, tá sagt verður í viðmerkingunum á s. 9, at 
ongar umsitingarligar broytingar standast av uppskotinum. Grundgevingin hjá felagnum er, at 
eingin minking verður í starvsfólkatalinum á Almannastovuni, hóast barnsburðarskipanin verður 
tikin burtur hiðani. Viðmerkingarnar hesum viðvíkjandi eru tískil gjørdar eitt sindur neyvari. 
Føroya Arbeiðsgevarafelag ger eisini vart við, at uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri 
vinnuna, av tí at fleiri umsóknir um dagpening fara at standast av 2. fráverudegi. Hetta er tikið til 
eftirtektar. 
 
Føroya Arbeiðarafelag: 
Føroya Arbeiðarafelag mótmælir harðliga, at uppskotið leggur upp til, at dagpeningur einans 
verður veittur frá 2. fráverudegi. Felagið sigur, at landsins myndugleikar hervið tykjast at vilja 
halda fast við tann mismun, sum verður gjørdur á alment løntum og privatum arbeiðstakarum. 
Felagið fer ikki at góðtaka, at karensdagarnir hjá limum felagsins framvegis vera galdandi. Sagt 
verður, at tað er brot á "vanliga galdandi regluna um líka viðgerð av borgarum landsins", at lagt 
verður upp til at varðveita mismunin millum ymsu løntakarabólkarnar. Felagið ætlar at royna 
málið í rættinum, um uppskotið verður samtykt í verandi líki. 
Felagið heldur eisini, at 5 viku freistin í § 7 er órímilig, tí fíggjarligi trupulleikin, sum stendst av 
hesum, er eins stórur fyri tey, sum hava verið í starvi í styttri tíð. ( Viðmerkjast skal í hesum 
sambandi, at treytin í § 7 ikki er eitt krav um arbeiði í 5 vikur, men hinvegin eitt krav um, at 
viðkomandi hevur arbeitt í 20 tímar tilsamans seinastu 5 vikurnar. ) 
Felagið metir, at § 8, stk. 1, kann fáa sera óhepnar avleiðingar fyri tey, sum arbeiða í 
fiskivinnuni, tí at seinastu 5 vikurnar ikki geva eina rætta mynd av inntøkumissinum. Felagið 
mælir til, at atlit verður tikið fyri hesum, og at t.d. inntøkuviðurskiftini seinastu 12 mánaðirnar 
verða nýtt ístaðin. Felagið metir ikki, at undantaksreglan í § 8, stk. 3, í nóg greiðan mun tryggjar 
limunum eina rímiliga veiting, men vil í staðin hava sett inn í lógina, hvussu veitingin skal 
roknast út fyri hendan persónskaran. ( AHS metir, at § 8, stk. 3, á ein nøktandi hátt tryggjar 
møguleikan fyri fráviki frá vanliga tíðarskeiðinum. Viðmerkingarnar til hesa greinina verða tó 
gjørdar neyvari, soleiðis at sagt verður, hvørjum starvsbólkum greinin er ætlað, og hvussu farast 
skal fram. ) 
Ført verður fram, at tað er skeivt, at landsstýrismaðurin ásetir mestloyvdu dagpeningaveiting í 
kunngerð. ( Henda orðingin er kanska óheppin, tí ásetingin fer fram í § 9, stk. 2, og ikki í 
kunngerðini. Tí verður henda reglan broytt. ) 
Felagið tekur ikki undir við § 10, stk. 3, í uppskotinum, har sagt verður, at ikki kann víkjast frá 8 
viku fráboðanarfreistini. Felagið heldur, at møguleiki undir serligum umstøðum skal vera fyri at 
gera frávik. ( Gjørt skal í hesum sambandi verða vart við, at talan er um, at fráboðan um 
sjúkrafráveru skal vera latin Almannastovuni innan 8 vikur, men at hetta ikki merkir, at 
umsóknin um dagpening skal vera innkomin. Kemur fráboðanin seinni enn 8 vikur, missir ein 
rættin til dagpening fyri tíðarskeiðið fram til fráboðanina. ) 
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Felagið tekur ikki undir við veitingartíðarskeiðinum upp á 20 vikur, men heldur at hetta eigur at 
verða longt til alt sjúkratíðarskeiðið, ella inntil serlæknafrágreiðing staðfestir, at viðkomandi ikki 
verður arbeiðsførur aftur. 
Annars vísir felagið til felagssvarið hjá teimum og Føroya Arbeiðsgevarafelag frá fyrru 
hoyringini. Bæði feløgini mæltu tá til, at dagpeningur verður veittur frá 1. fráverudegi, og at tað 
almenna skuldi bera kostnaðin av hesum. Orsøkin var, at um arbeiðsgevarin skuldi rinda, fóru 
arbeiðsgevararnir ikki at vísa sama sosiala fyrilit, sum teir ofta gera í dag. Hetta kemur sambært 
feløgunum at merkja, at tey, sum eru oftast sjúk, koma at detta út av arbeiðsmarknaðinum, og at 
hetta í seinna enda verður munandi dýrari fyri tað almenna. M.a. av somu orsøk er uppskotið 
broytt soleiðis, at arbeiðsgevarin nú ikki kemur at rinda dagpening, men dagpeningur verður 
hinvegin goldin frá og við 2. fráverudegi.  
 
Føroya Fiskimannafelag: 
Føroya Fiskimannafelag svarar við einari blaðgrein um evni, sum verður prentað í FF-blaðnum. 
Henda greinin er í høvuðsheitum einsljóðandi og fyrra svarið. 
Felagið staðfestir, at tað er neyðugt at endurskoða dagpeningalógina, bæði tí at hon er yvir 20 ára 
gomul, eins og at tað fyri fiskimenn eru viðurskifti, sum eiga at fáast í rættlag. 
Felagið skjýtur upp, at dagpeningur skal vera veittur frá 14 ára aldri, heldur enn sum í 
lógaruppskotinum frá 16 ára aldri. Spurningurin hevur verið viðgjørdur í AHS, og er gjørt av at 
halda fast við eitt 16 ára aldursmark við m.a. teirri grundgeving, at børn undir 16 ár eru í 
tvungnum skúlaaldri og tískil ikki eru at rokna sum ein fastur partur av arbeiðsmarknaðinum. 
Uppihaldsskyldan hjá foreldrum mótvegis børnum teirra hevur eisini verið havd í huga, tá 
markið er ásett. 
Viðvíkjandi inntøkugrundarlagnum vísir felagið á, at uppskotið ikki í nóg stóran mun tekur hædd 
fyri inntøkuviðurskiftunum hjá fiskimonnum, tá inntøkugrundarlagið fyri dagpeningi verður 
gjørt upp. Hetta er helst ikki heilt rætt, tí sambært § 8, stk. 3, kann eitt longri og meira 
umboðandi tíðarskeið nýtast sum inntøkugrundarlag. Tað sama ger seg galdandi viðvíkjandi 
arbeiðskravinum í § 7, tí um persónur t.d. hevur verið heima millum túrar seinastu 5 vikurnar, 
kann eisini víkjast frá hesum. 
Felagið mótmælir eisini, at fráboðanarfreistin fyri at fáa dagpening frá 2. degi er sett til 12 dagar, 
við teirri grundgeving, at freistin er alt ov stutt og gevur møguleika fyri manipulatión. AHS 
hevur viðgjørt hetta og hevur valt at halda fast um 12 daga freistina. Hvørt freistin er ov trong 
ella ikki, kann altíð diskuterast, men ein freist skal ásetast. Kortini eru møguleikarnir fyri at víkja 
frá 12 daga freistini gjørdir heldur rúmari eftir hesum uppskotinum enn eftir galdandi lóg. 
Fiskimannafelagið metir, at hesin møguleikin fyri frávikum er óheppin og gevur møguleika fyri 
"vilkorligari" umsiting. Hesin trupulleiki verður loystur við, at definerað verður nærri, nær 
víkjast kann frá freistini. 
Felagið heldur tað heldur ikki vera rætt, at dagpeningamóttakarin skal hava ábyrgdina av, at 
sjúkrafráveran verður fráboðað Almannastovuni. 
Felagið vísir á, at dagpeningatíðarskeiðið orsakað av kreppuni er stytt fyrst í nítiárunum frá 26 til 
20 vikur. Hetta byggir á eina misskiljing, tí tíðarskeiðið bleiv ikki stytt, men heldur longt. Við Ll. 
nr. 1075 frá 23. des. 1992 bleiv tíðarskeiðið longt frá 13 vikum til 20 vikur hálvárliga, ella við 
øðrum orðum úr 26 upp í 40 vikur um árið. Dagpeningur vegna barnsburð bleiv hinvegin styttur 
úr 24 vikum niður í 20 vikur, men tann reglan í lógini er ongantíð sett í gildi, og er tískil óvirkin. 
Felagið vísir annars á, at uppskotið er ein bati viðv. 2. degnum og við regluni um álvarsliga sjúkt 
barn / hjúnafelaga.  
 
Almannastovan: 
Almannastovan eftirlýsir einari reglugerð fyri, hvussu inntøkugrundarlagið skal roknast fyri tey 
sjálvstøðugu vinnurekandi, sum arbeiða einsamøll. Hetta er tikið til eftirtektar, og reglur um 
hetta eru settar inn í § 8. 
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Almannastovan spyr eisini, hvørt hædd er tikin fyri serligum skattaviðurskiftum, so sum FAS, 
DIS og NIS eins og Nordisk konvention om social sikring. Reglur, sum taka hædd fyri hesum, 
eru innsettar í § 6, stk. 3 og 4, meðan uppskotið hevur verið til hoyringar. 
Almannastovan ynskir eisini eina neyvari lýsing av, hvat er at skilja sum eitt meiri umboðandi 
tíðarskeið sambært § 8, stk. 3. Hetta er tikið til eftirtektar. 
Ført verður eisini fram, at rættast er, at Almannastovan almannakunnger mest loyvdu 
dagpeningaveiting, og ikki at landsstýrismaðurin ásetir hesa í kunngerð. Hetta er tikið til 
eftirtektar.  
Somuleiðis ynskir Almannastovan neyvari reglur fyri, hvørjar orsøkir kunnu vera til, at víkt 
verður frá 12-daga fráboðanarfreistini í § 10. Hetta verður tikið til eftirtektar. 
Eisini mælir Almannastovan til eina broytta orðing í § 16, og er henda framd í uppskotinum. 
Spurt verður eisini, hvussu reglurnar um dagpening vegna arbeiðsskaða í §§ 19 og 20, stk. 2, 
skulu skiljast. Nærri verður greitt frá hesum í serligu viðmerkingunum. 
Almannastovan heldur eisini, at almannaveitingar skulu takast burtur úr § 26, stk. 2, vísandi til, 
at dagpeningur er undantikin úttøku v.m. í § 28. Hetta er tikið til eftirtektar. 
Almannastovan vísir at enda á, at dagpeningur, sum er útgoldin persónum, sum hava rætt til 
endurgjald frá tryggingarfeløgum fyri mista inntøku fyri sama tíðarskeið, eigur at verða 
afturkravdur frá avvarðandi tryggingarfeløgum, sum nú lata vera at rinda peningin út til hin 
tryggjaða, tí dagpeningur er veittur honum frá tí almenna. AHS heldur, at uppskotið tekur hædd 
fyri hesum trupulleika, tí dagpeningur er treytaður av, at ein ikki hevur rætt til líknandi veiting 
sambært trygging. Hetta merkir, at tryggingarveiting ikki kann afturhaldast við teirri 
grundgeving, at dagpeningur er veittur.   
 
Kap. 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 
 
Fíggjarligar avleiðingar 
Til kunningar kann sigast, at dagpeningaskipanin í 1999 kostaði kr. 44.607 tkr. brutto og 43.447 
tkr. netto. 
Býtið av útreiðslunum í 1999 var: 
• 25,6 mió. kr. vóru goldnar løntakarum vegna sjúku,  
• 14,9 mió. kr. fóru til løntakarar vegna barnsburð, og 
• 69 tkr. vóru goldnar løntakarum vegna ættleiðing.  
• 1,6 mió. kr. fóru til sjálvstøðug vegna sjúku, og 
• 723 tkr. vóru goldnar sjálvstøðugum vegna barnsburð.  
• Húsarhaldsfólk fingu 356 tkr. vegna sjúku og 143 tkr. vegna barnsburð  
• 871 tkr. fóru til ALS.  
• 308 tkr. vóru goldnar fyri læknaváttarnir.  
• Inngjøldini til skipanina vóru knappar 1,2 mió. kr. 
 
Fyri ár 2000 eru avsettar 48.995 tkr. brutto til dagpeningaskipanina, ella netto 47.635 tkr.   
 
Meirútreiðslur 
Ein partur av teimum, sum í dag hava teknað trygging, fara í løntakarabólkin. Mett verður, at 
hetta kemur at kosta uml. 1.093 tkr. eyka í 2001. Hetta merkir, at parturin við sjálvbodnu 
tryggingini verður nógv minni.  
Tað verður í hesum sambandi roknað við einum meirkostnaði fyri sjálvbodnar tryggingar upp á 
uml. 298 tkr. í 2001, tá 2. dagur er íroknaður. Hesin meirkostnaður stendst av einum minkaðum 
útgjaldi á 649 tkr., men samstundis einum minkaðum inngjaldi á 947 tkr. 
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Eftir uppskotinum er møguligt at fáa dagpening frá øðrum fráverudegi. Hetta verður mett at 
kosta uml. 3.142 tkr. eyka í 2001 fyri bæði løntakarar og sjálvstøðugt vinnurekandi, og harav 
2.996 tkr. fyri løntakarabólkin burturav.  
Tað er ikki skrásett nakað um, hvussu mong eru sjúk í tveir dagar í Føroyum, og verður 
kostnaðurin av 2. fráverudegi tí ein meting. Í metingini, sum er gjørd her, verða hagtøl frá Íslandi 
brúkt sum grundarlag. Hetta er tí, at mett verður, at arbeiðsmarknaðurin í Føroyum líkist tí 
íslenska meira enn tí danska. 
 
Møguleikarnir hjá pensjónistum at fáa dagpening eru broyttir, og verður meirútreiðslan mett til at 
verða 1.206 tkr. í 2001. 
 
Møguleikarnir fyri at fáa dagpening hjá avvarðandi at álvarsliga sjúkum verða mettir at hava við 
sær eina meirútreiðslu, sum ikki hevur verið gjørligt at roknað uppá, tí at hetta er ein heilt nýggj 
skipan, og einki ítøkiligt sammetingargrundarlag finst. Talan verður óivað um ein meirkostnað, 
men onkrar sparingar verða samstundis á forsorgarøkinum. 
 
Sambært lógaruppskotinum skal dagpeningurin ikki longur vera 80% av lønini, men hinvegin 
100% upp til dagpeningaloftið. Hetta verður mett at kosta 1.993 tkr. eyka í 2001. 
 
Eykaútreiðslur til læknaváttanir verða mettar til 183 tkr. umframt eykaútreiðslur fyri 
læknaváttarnir viðv. fráveru orsakað av álsvarsliga sjúkum barni / hjúnafelaga. 
 
Samstundis verður ein minniútreiðsla upp á 442 tkr. ( í 2001-kr. ), grundað á, at húsarhaldsfólk 
fara úr skipanini. Útgjøldini minka 535 tkr., meðan inngjøldini minka 93 tkr. Eisini verður ein 
minking upp á 16.863 tkr. ( í 2001-kr. ), tí barnsburðarskipanin fer ætlandi burtur úr 
dagpeningaskipanini. 
 
Í alt verður roknað við, at lógaruppskotið gevur eina sparing upp á 9.536 tkr. í 
dagpeningaskipanini ( í 2001-kr ) í mun til verandi játtan, men her skulu takast nøkur fyrvarni. 
Roknað er við eini príshækkan upp á 4 % frá 1999 til 2000 og einari hækkan upp á 3,1% frá 
2000 til 2001.  
 
Verða avleiðingarnar av, at barnsburðarskipanin verður tikin burtur úr dagpeningaskipanini, ikki 
roknaðar við, verða meirútreiðslurnar av broytingunum í lógaruppskotinum mettar til uml. 7.327 
tkr. netto í 2001.  
 
Viðmerkjast skal, at tølini eru mett út frá, hvussu nógv hava fingið dagpening í 1999, hvussu 
leingi hesi hava fingið dagpening, og hvussu nógv hesi hava fingið útgoldið. Tá talan er um tey 
sjálvstøðugu vinnurekandi, sum frameftir fara í løntakarabólkin, er grundarlag tikið í tølunum 
fyri 1998. Hetta merkir, at meir-/minnikostnaðurin er roknaður við tí grundarlagi, at støðan 
verður tann sama í 2001 sum í 1999/1998. Fíggjarligu avleiðingarnar eru tískil ikki ein mynd av, 
hvussu dýr skipanin í ringasta føri kann gerast, men heldur ein roynd at meta so neyvt um 
kostnaðin, sum til ber, við tí upplýsingargrundarlagi sum fyriliggur. 
 
Bólkurin av sjálvstøðugum vinnurekandi, sum fara í løntakarabólkin, kann vera størri ella minni 
enn tann knappa helvtin, sum mett her. Harumframt kunnu væl finnast sjálvstøðug vinnurekandi, 
sum í dag hava valt ikki at vera tryggjað, men sum lúka tær nýggju treytirnar fyri at fáa 
dagpening á sama hátt sum løntakarar.  
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Bólkurin av avvarðandi at álvarsliga sjúkum kann gerast størri ella minni, tí tað í seinasta enda er 
ein læknalig meting, nær eitt barn ella hjúnafelagi eru so álvarsliga sjúk, at alneyðugt er, at onkur 
er um viðkomandi. Tí ber ikki til at meta um, hvat henda skipan kemur at kosta.  
 
 
 
 
Kostnaðaryvirlit 
   
Orsøk Meirkostnaður Sparing 
øktur løntakaraskari  1.093 tkr.  
2. dagur / sjálvst. trygging 298 tkr.  
2. dagur / løntakarabólkur 2.996 tkr.  
dagpeningur til pensjónistar 1.206 tkr.  
broytt veiting 1.993 tkr.  
øktar læknaváttanir 183 tkr.  
húsarhaldsfólk úr skipan  442 tkr. 
álvarsliga sjúkt barn v.m. ?  
barnsburður úr skipan  16.863 tkr. 
tilsamans 7.769 tkr. 17.305 tkr. 
 
 
Fíggingin av broytingunum við uppskotinum verður gjørd við einari eykajáttanarlóg. 
 
Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar. 
 
Umsitingarligar avleiðingar v.m. 
Uppskotið skuldi ikki havt við sær nakrar broytingar í øðrum lógum, men hinvegin kemur ein 
nýggj lóg um barnsburðarfarloyvi og barnsburðarpening. 
 
Uppskotið fær ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land ella kommunur. Samanumtikið verður 
roknað við, at ongar broytingar verða umsitingarliga fyri dagpeningaøkið, av tí at tey ársverk, 
sum í dag verða brúkt upp á barnsburðarskipanina, men sum frameftir verða burtur, ístaðin skulu 
brúkast til at umsita 2. sjúkradag og økta persónskaran umframt hinar broytingarnar. 
 
Uppskotið hevur heldur ongar fíggjarligar avleiðingar við sær fyri vinnuna. Hinvegin hevur 
uppskotið nakrar umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna, tí at talið av umsóknum um dagpening 
fer at vaksa. 
 
Ongar umhvørvisligar avleiðingar standast av uppskotinum. 
Uppskotið hevur heldur ongar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 
ávís øki í landinum. 
 
Uppskotið hevur sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar. Heimagangandi húsmammur 
detta burtur úr dagpeningaskipanini, meðan sjálvstøðug vinnurekandi, sum arbeiða einsamøll, 
koma at verða beinleiðis fevnd, uttan at hesi skulu tekna trygging. 
 
Dagpeningur verður frameftir veittur løntakarum v.m. frá 2. fráverudegi. Somuleiðis kunnu 
foreldur at álvarsliga sjúkum barni og persónar, hvørs hjúnafelagi gerst álvarsliga sjúkur fáa 
dagpening, um tey eru burtur frá arbeiði orsakað av hesum.  
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Uppskotið leggur eisini upp til broytingar fyri tey lægstløntu, tí at tey, sum vinna minni enn 80 % 
av sáttmálalønini, fáa frameftir fult endurgjald fyri lønarmissin. 
 
Ongar avleiðingar skuldu staðist av altjóða sáttmálum á hesum økinum. 
 
Uppskotið áleggur ikki fólki beinleiðis skyldur, men dagpeningur er treytaður av, at hin einstaki 
fær eina læknaváttan, sum Almannastovan rindar. 
 
Aðrar broytingar eru t.d., at nú skal frítíðarløn av dagpeningi gjaldast í grunn, ístaðin fyri sum 
nú, har hon verður útgoldin saman við dagpeninginum 
 
Størsta umsitingarliga økingin kemur ivaleyst av, at gjaldast skal frá 2. fráverudegi. Við at gjalda 
frá 2. fráverudegi verður talið av dagpeningamálum økt.  
 
 
 
 

Fyri 
landið/lands-
myndugleikar 
 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri  
pláss/øki í 
landinum 

Fyri 
ávísar sam-
felagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

 
ja 

 
nei 

 
nei 

 
ja 

 
nei 

Umsitingarligar 
avleiðingar 
 

 
ja 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
ja 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 
 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

Avleiðingar í 
mun til altjóða 
avtalur og reglur 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

 
nei 

Sosialar 
avleiðingar 
 

    
ja 

 

 
 
Kap. 3. Serligar  viðmerkingar 
 
Ad § 1. 
Her verður endamál lógarinnar staðfest, nevniliga at veita fíggjarligan stuðul í sambandi við 
mista inntøku orsakað av sjúku ella skaðatilburði. Meginreglan er sostatt, at stuðul bert verður 
veittur, um ein persónur er fyri inntøkumissi av omanfyrinevndu orsøkum. Hetta merkir, at ein 
persónur, sum ikki er tilknýttur arbeiðsmarknaðinum, tá hann gerst óarbeiðsførur, ikki hevur rætt 
til dagpening. 
Frávik kunnu vera frá hesari meginregluni, tá talan er um fólk, sum hava teknað sjálvbodna 
trygging sambært kap. 7 í lógini. 
 
Ad § 2. 
Í § 2, stk. 1 verður nevnt, hvørjar orsøkir kunnu vera til, at fólk hava rætt til dagpening eftir 
hesari lóg. Orsøkirnar, sum eru nevndar her, eru ikki vegleiðandi, men hinvegin tømandi.  Hetta 
merkir, at eingin kann fáa dagpening sambært lógini, uttan at óarbeiðsføri stendst av teimum í 
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greinini nevndu ávum. Ein persónur er at meta sum óarbeiðsførur vegna sjúku, tá hann av lækna 
verður sjúkrameldaður, tí hann ikki er førur fyri at røkja starv sítt. Sum sjúka eru eisini at meta 
árin á barnakonu í burðartíðini, tá hesi hava við sær, at kvinnan gerst óarbeiðsfør ella ikki fær 
loyvi at røkja starv sítt. 
 
Í § 2, stk. 2, verður heimilað landsstýrismanninum at áseta nærri reglur í kunngerð um, í hvønn 
mun og á hvønn hátt dagpeningur kann veitast persónum, sum gerast partvíst óarbeiðsførir, og 
sum harvið hava ein partvísan inntøkumiss. 
Við partvíst óarbeiðsføri er at skilja, at ein persónur bert er førur fyri at arbeiða ein part av 
degnum, ella kanska allan dagin, men har persónurin einans er førur fyri at útinna ein part av 
vanliga arbeiðsúrslitinum. Sum partvíst óarbeiðsføri er eisini at meta tann støðan, har ein 
persónur eftir boðum frá lækna skal til kanningar ella viðgerðar, og tí er burtur frá arbeiði ávísar 
dagar ella partar av døgum. 
 
Í stk. 3 verður staðfest, at tað er ein treyt fyri at koma undir dagpeningaskipanina, at tú ikki hevur 
rætt til at fáa løn/veiting undir sjúku v.m. sambært sáttmála, trygging ella aðrari lóggávu. Her 
verður m.a. hugsað um starvsmenn, sum hava rætt til løn undir sjúku, og tí ikki hava rætt til at 
fáa frá dagpeningaskipanini fyri tað tíðarskeiðið, sum sáttmálin fevnir um.  
 
Fær viðkomandi lægri løn/veiting sambært aðrari skipan enn teirri, ið viðkomandi hevur rætt til 
sambært hesi lóg, so hevur viðkomandi rætt til supplerandi dagpening sambært hesi lóg. 
 
Í stk. 4 verður ásett, at um ein hevur rætt til løn undir sjúku, og fer úr starvi undir sjúkraleguni, 
hevur hesin rætt til dagpening beinanvegin. Rætturin til dagpening er kortini skerdur soleiðis, at 
tú ikki fært rætt til dagpening í fullar 20 vikur, men bert fyri restina av fráverutíðarskeiðinum 
upp til 20 vikur, tvs. upp til 20 vikur frá 2. fráverudegi. 
 
Ad § 3.    
Greinin staðfestir, hvørjir starvsbólkar hava rætt til dagpening eftir hesi lóg.  
 
Sum løntakari sambært hesari lóg er at meta: ein persónur, sum hevur ein arbeiðsgevara, frá 
hvørjum hann fær løn fyri egið arbeiði, sum hann fremur fyri arbeiðsgevaran. 
 
Í stk. 2, nr. 1, verður sligið fast, at ein útróðrarmaður er fevndur av lógini uttan mun til, um hann 
er løntakari ella sjálvstøðugur vinnurekandi, og hevur hann tískil altíð rætt til dagpening sambært 
hesi lóg uttan at skula tekna eina sjálvbodna trygging eins og onnur vinnurekandi. 
 
Viðvíkjandi stk. 2, nr. 2, um sjálvstøðugt vinnurekandi, so er tað ein treyt, at hesi, bert í lítlan 
mun, kunnu hava leysa arbeiðsmegi aftrat sær, um tey skulu vera fevnd av lógini uttan at hava 
teknað eina sjálvbodna trygging. Sum tann føroyski arbeiðsmarknaðurin er háttaður, so er ofta 
talan um fólk, sum arbeiða sjálvstøðugt og einsamøll fyri tað mesta. Tó mugu hesi í vissum 
førum hava hjálp, tí hetta er neyðugt, t.d. fyri at stilla eina forskalling upp. Lønarútgjalding við 
einari upphædd svarandi til 6 vikulønir hjá ófaklærdum í einum 6 mánaða tíðarskeiði er hóskandi 
hjá dagpeningaskipanini at meta seg eftir, tá metast skal um, hvørt viðkomandi er beinleiðis 
fevndur av lógini ella ikki.  
 
Persónur, sum er burtur frá arbeiði, tí lækni metir, tað vera alneyðugt, at hann er um álvarsliga 
sjúkt barn ella álvarsliga sjúkan hjúnafelaga, hevur eisini rætt til dagpening eftir vanligu 
reglunum. Í stk. 4 er sett ein definitión av hugtakinum álvarslig sjúka í stk. 3. Við støði í hesari 
definitión, verður tað ein læknaliga meting, hvørt tað er alneyðugt, at nakar er um tann sjúka. 
Tað er greitt, soleiðis sum lógin er orðað, at talan skal vera um rættiliga álvarsliga sjúku, innan 
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ein hevur rætt til at fáa dagpening orsakað av fráveru í hesum sambandi. Ætlanin er ikki, at hetta 
skal vera ein generel skipan, har tú fært endurgjald fyri at vera heima við sjúkum barni. Treytin 
er, at álvarsligur vandi er fyri lívinum ella heilsustøðuni hjá tí sjúka, og at læknin metir, at tað er 
av alstórum týdningi, at persónurin er burtur frá arbeiði fyri at vera um tann sjúka. 
 
Ásetingin í stk. 3 forðar ikki fyri, at bæði foreldur kunnu fáa dagpening, men eigur hetta bert at 
koma fyri í heilt serligum førum. 
 
Ad § 4. 
Ongar viðmerkingar. 
 
Ad § 5. 
Dagpengarætturin dettur burtur, um viðkomandi noktar at taka ímóti viðgerð, sum kann hjálpa 
honum at endurvinna arbeiðsførleikan. Áheitanin um viðgerðina skal koma frá lækna. 
Almannastovan kann í tílíkum førum steðga útgjaldingini av dagpeningi, um hon gerst varug við 
hesi viðurskiftini av sínum eintingum ella eftir fráboðan frá persóninum sjálvum, læknanum ella 
øðrum. Somuleiðis kann talan gerast um afturgjald sambært § 26. 
 
Ad § 6. 
Her verður staðfest, at viðkomandi skal hava fastan bústað og fulla skattskyldu í Føroyum fyri at 
hava rætt til dagpening. Kriteriini fyri, nær ein er fult skattskyldugur, eru samsvarandi 
definitiónunum í skattalóggávuni. Viðvíkjandi føstum bústaði er tað ein treyt, at viðkomandi er 
skrásettur í fólkayvirlitinum sum heimahoyrandi / búsitandi í Føroyum. 
 
Í stk. 2 verður heimild givin fyri, at landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um frávik frá 
treytunum í stk. 1 soleiðis, at lógin ikki kemur í stríð við tær millumlanda skipanir, sum Føroyar 
eru partur av. Her verður fyrst og fremst hugsað um Nordisk Konvention om Social Sikring, har 
norðurlond hava bundið seg til ikki at gera mun á egnum og øðrum norðurlendskum borgarum. 
Hugsast kann eisini, at neyðugt verður at tillaga treytirnar á líknandi hátt viðvíkjandi møguligum 
øðrum framtíðaravtalum við onnur lond. 
Í stk. 3 verður lagt upp til, at frávik kunnu gerast frá reglunum í stk. 1 viðvíkjandi útlendingum, 
sum sigla við skipum undir FAS, og sum sostatt eru partvíst skattskyldugir her, tvs. at teir eru 
skattskyldugir viðvíkjandi teirri inntøkuni, sum teir forvinna um borð á hesum skipum.    
 
Ad § 7. 
Í greinini er ein treyt sett um eitt ávíst tilknýti til arbeiðsmarknaðin, tvs. eitt arbeiðskrav. Tað er 
sostatt ein treyt, at viðkomandi skal hava fingið ella vunnið rætt til løn fyri arbeiði í samanlagt 
minst 20 tímar seinastu 5 vikurnar. Talan skal vera um lønarútgjaldingar, sum eru farnar ella 
skulu fara ígjøgnum skattaskipanina.  
 
Undantaksreglan í stk. 2 er ætlað teimum førunum, har ein persónur innan seinastu 5 vikurnar 
hevur verið burtur frá arbeiði orsakað av lógligum forfalli, sum t.d. vanligari frítíð, sjúkum barni, 
álvarsligari sjúkum familjulimi, verkfalli ella líknandi, og hann tískil ikki lýkur treytirnar í stk. 1. 
Tá verður ístaðin hugt at tilknýtinum til arbeiðsmarknaðin tær seinastu 5 arbeiðsvikurnar. Hesar 
kunnu vera í einum samanhangandi ella í einum brotnum tíðarskeiði.  
 
Í stk. 3 finst ein undantaksregla, har møguligt er at víkja frá 20 tíma arbeiðskravinum. Henda 
regla er serliga ætlað teimum, sum júst eru byrjað á arbeiðsmarknaðinum ella innkomin av 
nýggjum, men sum gerast sjúk, innan tey náa at lúka treytirnar í stk. 1. Viðv. stk. 3 er tað eitt 
krav, at arbeiðið er byrjað, og at ætlanin er, at hetta skuldi halda áfram ótíðaravmarkað ella 
gjøgnum alt veitingartíðarskeiðið. 
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Samstundis verður staðfest at gjald úr ALS og aðrari líknandi skipan, gevur rætt til dagpening. 
Hetta er av teirri orsøk, at gjald úr ALS ella aðrari líknandi skipan er at sammeta við 
lønarinntøku. Við aðra líknandi skipan er at skilja allar skipanir, har veitingarnar koma í staðin 
fyri lønarinntøku/lønarmiss.  
 
Ad § 8. 
Greinin ásetir høvuðsregluna um, at inntøkugrundarlagið fyri dagpeningaveitingini er 
miðalinntøkan tær seinastu 5 vikurnar. Er inntøkan lækkað í hesum tíðarskeiðinum orsakað av 
lógligum forfalli, eins og nevnt undir viðmerkingunum til § 7, stk. 2, verða seinastu 5 veruligu 
arbeiðsvikurnar ístaðin nýttar sum útrokningargrundarlag. 
 
Hjá løntakarum og øðrum við A-inntøku verða lønarútgjaldingar ella innvunnin løn í 
tíðarskeiðinum nýtt sum grundarlag. Hjá útróðrarmonnum verður dagpeningurin ásettur við 
grundarlagi í avreiðingunum hjá viðkomandi í útrokningartíðarskeiðinum. Hjá sjálvstøðugum 
vinnurekandi, sum eru fevnd av § 3, stk. 2, nr. 2, og sum ikki hava A-inntøku, verður seinasta 
álíknaða inntøkuárið nýtt sum grundarlag fyri dagpeningaútrokningini. 
 
Hevur starvsetanin ikki vart í 5 vikur, kann miðalinntøkan í tí styttra tíðarskeiðinum nýtast sum 
útrokningargrundarlag. Hetta er kortini einans galdandi, um ætlanin var, at starvssetanin skuldi 
halda fram gjøgnum alt veitingartíðarskeiðið. Eins og í § 7, stk. 3, so er § 8, stk. 2 eisini serliga 
ætlað teimum, sum júst eru innkomin á arbeiðsmarknaðin upprunaliga ella av nýggjum. Hesi eru 
í einum støðugum arbeiði, men stutta tíðarskeiðið ger, at miðalinntøkan ikki svarar til veruliga 
inntøkumissin, sum stendst av óarbeiðsførinum. 
 
Í § 8, stk. 3, er gjørd ein serregla um fólk við skiftandi arbeiðstíðum ella inntøkum. Hetta er ein 
undantaksregla, sum serliga er ætlað teimum starvsbólkum, hvørs arbeiði serliga er ávirkað av 
uttanífrá komandi orsøkum, sum gera, at inntøkuviðurskiftini eru óstøðug. Hetta kann t.d. vera 
orsakað av veðurlíkindum, fiskaloysi, "sesongarbeiði" o.s.v. Í tílíkum førum kann 
Almannastovan nýta eitt meira umboðandi útrokningargrundarlag, sum gevur eina rættari mynd 
av inntøkumissinum hjá tí einstaka. Eitt umboðandi grundarlag í hesum førinum kann t.d. vera 
miðalinntøkan seinastu 3 mánaðirnar. Tað kann kortini gerast neyðugt at nýta eitt longri 
tíðarskeið, t.d. upp til seinastu 12 mánaðirnar. Talan verður kortini altíð um, at litið verður 
aftureftir at inntøkuni frammanundan fráveruni. Sum dømi um starvsbólkar, sum hendan greinin 
serliga er tilætlað kunnu nevnast: fólk sum starvast í fiskivinnuni, fólk við uttandura arbeiði og 
onnur. Ætlanin er, at henda greinin skal nýtast, tá ábendingar annars eru um, at inntøkan hjá 
viðkomandi er lægri enn vanligt, orsakað av omanfyri nevndu áðum.  
 
Ad § 9. 
Hendan greinin ásetir dagpengaupphæddina. Endurgoldin verður allur lønarmissurin, tvs. 100% 
av miðalinntøkuni frammanundan, men tó í mesta lagi 80% av galdandi sáttmálaløn millum 
Føroya Arbeiðarafelag og Føroya Arbeiðsgevarafelag (ófaklærdari løn). Samstundis verður eitt 
bagatelmark sett, sum sigur, at verður dagpeningaveitingin minni enn 10% av hægsta 
dagpeningasatsi, kemur einki til útgjaldingar.  
 
Eisini verður ásett, at frítíðarlønin skal í grunn, og ikki sum frammanundan, verða útgoldin 
saman við dagpeningaveitingini. 
 
Almannastovan skal mótrokna í dagpeningaupphæddini, um viðkomandi við øðrum regluligum 
útgjaldingum, undantikið almennari hjálp, fer uppum vanligu arbeiðsinntøkuna hjá sær. Hetta 
skal skiljast soleiðis, at ein persónur, sum fær dagpengamaximum ( 80 % av sáttmálalønini ) ikki 
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missir av dagpeningunum, um so er, at arbeiðsgevarin harumframt ynskir at rinda honum munin 
upp til fulla løn. Um ískoyti frá arbeiðsgevaranum saman við dagpengunum hinvegin fer uppum 
væntaðu lønina samb. § 8, verður dagpeningurin lækkaður samsvarandi. 
 
Almannastovan skal kunngera mest loyvdu dagpeningaveiting, soleiðis at borgarin ikki er í iva 
um, hvørjar upphæddir hann í mesta lagi hevur rætt til. Upphæddin verður kunngjørd, hvørja ferð 
hendan broytist. 
 
Ad § 10. 
Henda grein ásetir, at er fráboðan um fráveru innkomin á Almannastovuna í seinasta lagi 11. 
dagin eftir 1. fráverudagin, verður dagpeningur veittur frá 2. degi. Kemur umsóknin inn seinni, 
verður dagpeningur veittur frá tí degi, umsóknin kemur inn. Tó kann Almannastovan víkja frá 
freistini, um serligar umstøður tala fyri tí. Kemur umsóknin inn seinni enn 8 vikur eftir fyrsta 
fráverudag, kann einki frávik kortini gerast. 
Sum dømi um heilt serligar orsøkir, sum kunnu tala fyri at víkja frá freistini, kunnu nevnast 
uttanífrá komandi hendingar, sum gera, at tað er ógjørligt hjá viðkomandi at lata fráboðanina inn, 
t.d. tí hann er staddur uttanlands, tá hann gerst sjúkur. Ein onnur orsøk kann vera, at persónurin 
ikki er førur fyri at lata Almannastovuni fráboðanina orsakað av heilsustøðuni, og at hann ongan 
hevur at hjálpa sær við hesum. Fráboðanin eigur at verða latin Almannastovuni so skjótt sum til 
ber, eftir at persónurin aftur er førur fyri hesum. 
Hin einstaki hevur kortini sjálvur ábyrgdina av, at fráboðanin verður latin inn rættstundis. Hetta 
merkir, at um ein arbeiðsgevari ella ein lækni liggur og bølir á umsóknini, og ikki sendir hesa 
víðari, sum lovað, so er hetta ikki nóg góð grundgeving fyri at víkja frá umsóknarfreistini. 
Fyri persónar fevndir av § 2, stk. 4, er neyðugt við einari serligari fráboðanarfreist. Fyri hesar 
persónar er freistin sett til 12. fráverudagin uttan løn. Kemur fráboðanin seinni, verður 
dagpeningur einans veittur í restini av tíðarskeiðinum, tvs. frá fráboðanini og í mesta lagi fram til 
20 vikur roknað frá 1. veruliga fráverudegi. 
 
Ad § 11. 
Ongar viðmerkingar. 
 
Ad § 12. 
Her verður ásett, at rætturin til dagpening dettur burtur, tá viðkomandi er arbeiðsførur aftur. Sum 
stk. 2 er orðað, hevur hetta við sær, at kemur ein umsókn ov seint inn ( aftaná 12. dagin ), so 
verður dagpeningatíðarskeiðið stytt, tí loftið upp á 20 vikur verður roknað frá 2. fráverudegi. Í 
hesum førum, fær móttakarin sostatt dagpening í mesta lagi í restini av 
dagpeningatíðarskeiðinum og ikki í 20 vikur. 
 
Ad § 13. 
Her verður ásett, at tá tú hevur brúkt dagpeningaveitingina hjá tær í einum samanhangandi 
tíðarskeiði, so skalt tú vera arbeiðsførur aftur og lúka treytirnar í § 7, fyri at kunna fáa rætt til 
dagpening av nýggjum. 
Hetta merkir t.d., at brúkar ein 20 vikur samanhangandi, so er ein ”karenstíð” bygd inn í 
skipanina, umframt at viðkomandi aftur skal lúka arbeiðskravið í § 7. Verður 
dagpeningaveitingin uppbrúkt í einum brotnum tíðarskeiði, so verður dagpeningarættur vunnin 
aftur í teimum millumliggjandi tíðarskeiðunum, og talan verður í ringasta føri bert um eina 
karenstíð í síðsta enda á dagpeningatíðarskeiðinum. Tá krav er sett um, at treytirnar í § 7 skulu 
lúkast av nýggjum, so er hetta gjørt, fyri at ein persónur, sum t.d. er óarbeiðsførur í eitt ár, ikki 
skal kunna fáa dagpening aftur frá og við 27. fráveruvikuni, uttan at hann hevur verið til arbeiðis 
aftur. 
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Tó skulu sjálvstøðugt vinnurekandi ístaðin prógva, at tey hava verið arbeiðsfør aftaná, at 
veitingin helt uppat, og at tað eru gingnar minst 5 vikur, áðrenn tey aftur blivu óarbeiðsfør.  
 
Ad § 14.  
Henda greinin vísir, at parturin um sjálvbodnu tryggingina byggir á eitt tryggingarelement, í og 
við, at tryggingartakarin sjálvur teknar eina trygging. Talan er sostatt ikki um eina sosiala skipan 
eins og í hinum partinum av dagpeningalógini. Tryggingartakarin teknar eina trygging og fær 
útgjald samsvarandi hesari - dagpeningamaksimum. Dagpeningaupphæddin er sostatt fastløgd 
frammanundan og verður útgoldin uttan mun til, hvørja inntøku tryggingartakarin hevur havt / 
missir.  
 
Ad § 15. 
Her verður staðfest, at teknast kann 1/1 trygging. Hetta merkir, at tey, sum tekna 1/1 trygging, 
fáa dagpeningamax. útgoldið.  
Fyri at kunna tekna sjálvbodna trygging krevst, at tryggingartakarin burturav ella í mestan mun 
er sjálvstøðugur vinnurekandi. Hetta skal skiljast soleiðis, at hesin skal virka sum sjálvstøðugur í 
so stóran mun, at eitt møguligt vanligt løntakaraarbeiði við síðuna av, bert er at meta sum ein 
viðfáningur. Vegleiðandi kann sigast, at uml. 75 % av inntøkuni seinasta inntøkuárið skulu stava 
frá sjálvstøðuga virkseminum, fyri at tryggingartakarin kann tekna trygging. 
 
Ad § 16. 
Her verða nakrar heilsutreytir settar, tá tú teknar eina sjálvstøðuga trygging. Tú kanst soleiðis 
ikki tryggja teg við óarbeiðsføri, ella um heilsan á annan hátt er viknandi. Hendan greinin hongur 
saman við § 17, har tú fært eina 4 viku karenstíð, eftir at tú hevur teknað trygging. Um neyðugt 
kann Almannastovan krevja læknaváttan viðv. heilsustøðuni. 
  
Ad § 17. 
Her verða nakrar freistir ásettar fyri, nær tú fært rætt til dagpening, bæði við nýtekning, 
endurtekning, eins og tá tú ert inni í skipanini. Skipanin er soleiðis sett saman, at tú hevur eina 
karenstíð upp á 4 vikur. 
Um tryggingargjald ikki er goldið innan ein mánað eftir gjaldkomudagin, dettur tryggingin 
burtur uttan aðra ávaring.  
 
Ad § 18.  
Ongar viðmerkingar. 
 
Ad § 19. 
Dagpeningur verður veittur so leingi, sum málið ikki er endaliga avgjørt, tvs. inntil ráðið tekur 
støðu til, antin talan er um ein arbeiðsskaða ella ikki. Dagpeningaloftið upp á 20 vikur er ikki 
galdandi í hesum førum. 
 
Ad § 20. 
Í teimum førum, har málið endar við, at talan ikki er um ein arbeiðsskaða, verður dagpeningurin 
steðgaður. Landskassin ber í tílíkum førum kostnaðin av veittu dagpengunum. 
 
Ad § 21. 
Landsstýrismaðurin skal áseta reglur um støddina á gjaldinum til sjálvbodnu skipanina. Tó 
verður beinleiðis ásett í lógartekstinum, at 2/5 av útreiðslunum til sjálvbodnu skipanina skulu 
rindast av gjøldunum til skipanina. Gjaldið verður ásett fyri eitt ár í senn til at galda frá 
ársbyrjan. 
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Ad § 22. 
Ongar viðmerkingar. 
 
Ad § 23. 
Ongar viðmerkingar. 
 
Ad § 24. 
Henda greinin ásetir, at Almannastovan kann innheinta upplýsingar frá relevantum persónum 
v.m., sum hava innlit í viðurskiftini. Sum relevantir persónar v.m. mugu metast: viðkomandi 
sjálvur, lækni, arbeiðsgevari, sjúkrahús, fakfelag o.l. 
Annars ásetir landsstýrismaðurin gjaldi av læknaváttanum eftir samráðingar við Føroya 
læknafelag. 
 
Ad § 25. 
Tann vanligi kærumøguleikin við møguleika at víkja frá kærufreistini. Víkjast kann bert frá 
freistini, um viðkomandi er umskyltur í, at freistin ikki er lokin. 
 
Ad § 26. 
Hevur nakar av órøttum ella móti betri vitan fingið ov nógv útgoldið, skal hendan upphæddin 
afturgjaldast. Hetta kann gerast við, at afturhildið verður í dagpeningi ella øðrum sosialum 
veitingum.  
 
Ad § 27. 
Ongar viðmerkingar. 
 
Ad § 28. 
Úttøka og onnur rættarsókn kann ikki gerast í dagpeningaveitingum, tí hendan er ætlað sum ein 
sosial veiting, ið skal tryggja lívsuppihaldið hjá tí óarbeiðsføra persóninum.  
 
Ad § 29. 
Tann, sum gevur skeivar ella villleiðandi upplýsingar ella tigur við upplýsingum, sum hava 
týdning fyri avgerðina í málinum sektast við bót, um revsilógin ikki ásetir harðari revsing. Er 
brotið framt av partafelag o.s.fr., kann felagnum áleggjast sektarábyrgd.  
 
Ad § 30. 
§§ 19 og 20, 2. pkt. verða ikki settar í gildi beinanvegin, men vera lýstar við kunngerð til at koma 
í gildi samstundis sum tann nýggja arbeiðsskaðatryggingarlógin. Hesar greinar knýta seg 
beinleiðis at dagpeningaveitingum sambært arbeiðsskaðatryggingarlógini og eru meiningsleysar 
inntil hendan lógin kemur í gildi. 
 
 
 
 

Helena Dam á Neystabø 
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