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Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a. 

 

Fyrispurningur í sambandi við fráfaringaravtalu, sum stýrið fyri ALS hevur gjørt við 

fráfarna stjóran í ALS, settur Johan Dahl, landsstýrismanni í vinnumálum, (at svara 

skrivliga eftir TS § 52a) 

 

1. Ætlar landsstýrismaðurin at velja nýggjan formann í stýrið fyri ALS beinanvegin?  
2. Hevur landsstýrismaðurin møguleika til at ógilda fráfaringaravtaluna, sum núverandi 

stýrisformaðurin hevur gjørt fyri fráfarna stjóran? 

 

Viðmerkingar: 

Fyri 10 mánaðum síðani boðaði stýrisformaðurin í ALS frá, at kassin hjá ALS fór at tømast, um 

ikki broytingar blivu gjørdar soleiðis, at útgjaldið til tey arbeiðsleysu frá ALS lækkaði, og 

inngjaldið í grunnin hækkaði. 

 

Landsstýrismaðurin í vinnumálum fekk ein meiriluta í Løgtinginum at taka undir við at lækka 

útgjaldið til tey arbeiðsleysu úr 80 % niður í 75 %, harumframt blivu 10 bíðidagar settir í gildi, 

umframt hetta so lækkaði útgjaldsupphæddin úr 20.000 kr. niður í 18.000 kr. Harumframt 

skuldu báðir partar á arbeiðsmarknaðinum rinda meira inn í skipanina. 

 

Einans 9 mánaðir eftir, at ein meiriluti í Løgtinginum hevur samtykt hesa broyting, sær út til, at 

vend er komin í, og boðar stýrisformaðurin í fjølmiðlunum í dag frá, at fráfaringaravtala er gjørd 

við stjóran, sum sjálvur hevur sagt seg úr starvi. Hendan avtalan gevur fráfarna stjóranum meira 

enn 1 mió. kr. í løn í 14 mánaðir. 

 

Undirritaði var við í politisku skipanini, tá ALS varð sett á stovn, og tá var neyðugt at lána 

pening fyri at fáa skipanina at virka skjótt. Higartil hevur ALS skipanin havt stóra undirtøku 

ímillum føroyskar løntakarar, men tá komið er hartil, at milliónaupphædd skal gjaldast til folk, 

sum sjálvi siga seg úr starvið, so er tað klárt, at tey, sum gjalda inn í skipanina, missa álitið á 

stýrið.  

 

Eftirsum at tað er landsstýrismaðurin í vinnumálum, sum velur stýrisformannin í ALS, verður 

hesin spurningur settur landsstýrismanninum. 

 

Á Løgtingi, 10. januar 2013 

 

Henrik Old 

 


