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           Nr. 75/2018 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a  

 

Fyrispurningur um arbeiðsfremjandi tiltøk, settur landsstýrismanninum í 

almannamálum, Eyðgunn Samuelsen (at svara skrivliga eftir TS § 52a)  

1. Hevur landsstýrið kravt, at almenn arbeiðspláss oman fyri ávísa stødd binda seg til at taka 

fólk í starv samsvarandi lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk?  

2. Hvussu nógv eru í starvi á arbeiðsmarknaðinum samsvarandi lógini um arbeiðsfremjandi 

tiltøk?  

3. Hvussu nógv hava fingið játtan um fyriskipan samsvarandi lógini um arbeiðsfremjandi 

tiltøk, men mangla starvstilboð á arbeiðsmarknaðinum?  

 

Viðmerkingar: 

Á vári 2016 samtykti Løgtingið uppskot til samtyktar hjá undirritaðu um at seta fólk í tillagað 

starv.  Grundarlagið fyri uppskotinum var, at tað var neyðugt at fáa fleiri møguleikar fyri 

fólk, sum á einhvønn hátt eru skerd, og tí ikki kunnu røkja eitt starv eftir vanligum treytum.  

 

Mett varð, at tað var rætt at seta treytir við, at arbeiðspláss undir landinum, sum eru oman fyri 

eina ávísa stødd, binda seg til at taka fólk í tillagað starv/virkisvenjing/arbeiðsbúgving ella 

samsvarandi avtalaðari løn soleiðis, at útboðið av møguligum størvum ella fyriskipanum gerst 

munandi betri. Hetta skuldi vera liður í einum størri arbeiði við at gera arbeiðsmarknaðin 

rúmligari.   

 

Tískil samtykti Løgtingið at heita á landsstýrið um at seta skipan í verk soleiðis, at almenn 

arbeiðspláss oman fyri ávísa stødd binda seg til at seta fólk í starv sambært fyriskipanunum í 

løgtingslógini um arbeiðsfremjandi tiltøk og leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum 

sambandi.  

 

Áhugavert hevði tískil verið at fingið at vita, um krøv eru sett almennum arbeiðsgevarum um, 

at tey skulu taka fólk í starv samsvarandi løgtingssamtyktini frá 2016. Eisini er viðkomandi at 

fáa kunning um, hvussu nógv eru í starvi sambært lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk, og um 

nógv eru, sum mangla starvstilboð, men hava fingið játtan um t.d. tillagað starv, 

virkisvenjing, arbeiðsbúgving ella líknandi.  

  

  

Á Løgtingi, 21. juni 2019 

 

Sonja Jógvansdóttir 
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Svar til spurning 1 

Hevur landsstýrið kravt, at almenn arbeiðspláss oman fyri ávísa stødd binda seg til at taka fólk 

í starv samsvarandi lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk? 

Landsstýrið hevur ikki sett krøv til almenn arbeiðspláss um at binda seg til at seta fólk í starv 

samsvarandi lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk. Hetta eru viðurskifti, sum fyrst og fremst hoyra 

heima í Fíggjarmálaráðnum og Lønardeildini. 

 

Almannamálaráðið hevur tí umrøtt spurningin saman við Lønardeildini hjá Fíggjarmálaráðnum 

um, hvussu almenni arbeiðsmarknaðurin á frægasta hátt kann liva upp til løgtingssamtyktina. 

At áleggja almennum arbeiðsplássum at seta fólk í starv samsvarandi lógini um 

arbeiðsfremjandi tiltøk er lutvíst ein spurningur um játtan og lutvíst ein spurningur um 

setanarviðurskifti o.a.  

 

Almannamálaráðið og Lønardeildin eru samd um, at tað er ikki hóskandi at áseta hesi 

viðurskifti í lóg. At áleggja øllum arbeiðsplássum yvir eina ávísa stødd at seta fólk við skerdum 

arbeiðsføri í starv kann vera ein stirvin háttur, sum ikki hóskar øllum á einum fjøltáttaðum 

almennum arbeiðsmarknaði.   

 

Virksemið á almennum arbeiðsplássum er fyrst og fremst tengt at løgtingsfíggjarlógini. Tað er 

t.d. ikki nøkur arbeiðsmarknaðarlóg, sum regulerar viðurskifti av hesum slag. Og at 

landsstýrismaðurin í almannamálum – t.d. umvegis lógina um arbeiðsfremjandi tiltøk - áleggur 

almennum arbeiðsplássum krøv um starvsetanir av ávísum slagi, og sum hava við sær 

útreiðslur, er heldur ikki mett at vera skilagott.  

 

Landsstýrið skilir endamálið við løgtingssamtyktini fyrst og fremst at vera at fremja rúmliga 

arbeiðsmarknaðin.  

 

Arbeitt verður tí við at eggja arbeiðsgevarum at seta fólk í starv sambært lógini um 

arbeiðsfremjandi tiltøk.  

 

Umsitingin av lønarískoytum í sambandi arbeiðsfremjandi fyriskipanir á arbeiðsmarknaðinum 

hevur verið ein avbjóðing fyri nógvar arbeiðsgevarar. Tað hava verið arbeiðsgevarar, sum hava 

aftrað seg við at seta fólk í t.d. tillagað starv orsakað av hesum. Umsitingarligu avbjóðingarnar 

eru nú loystar, og næsta stigið verður at fara undir átøk at fáa fleiri arbeiðspláss at seta fólk í 

starv sambært lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk.  

 

Í 2016 var játtan sett á fíggjarlógina, soleiðis at Almannaverkið kundi seta vinnuvegleiðara í 

starv, hvørs uppgáva er at arbeiða við at fáa fleiri fólk út á arbeiðsmarknaðinum.  

 

Ein manuel uppteljing frá tíðarskeiðnum 2016-2018 vísir, hvussu nógvar persónar 

vinnuráðgevin hevur fingið út á arbeiðsmarknaðin, fyri meginpartin eftir fyriskipanin eftir 

løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk (virknisvenjing hevur heimild í forsorgarlógini).  

 

Arbeiðsroynd 124 

Arbeiðsvenjing 5 

Tillagað starv 24 

Avtalað løn 31 
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Virknisvenjing 98 

Í arbeiði/skúla 72 

Íalt 354 

 

Tølini skulu takast við fyrivarni, tí at talan er um manuella uppteljing. Vert er at geva gætur, at 

sami persónur kann ganga aftur, td. í fleiri styttrivarandi fyriskipanum, og sami persónur kann 

fáa eina veiting, men hava verið í fleiri ymiskum fyriskipanum.  

Býtið millum land, kommunu og privat av tillagaðum starvi er soleiðis í løtuni:  

  % 

Kommunalt 38 

Landið 25 

Privat 37 

 

Svar til spurning 2 

Hvussu nógv eru í starvi á arbeiðsmarknaðinum samsvarandi lógini um arbeiðsfremjandi 

tiltøk? 

 

Talvan niðanfyri vísir talið av persónum á arbeiðsmarknaðinum, sum eru í fyriskipan sambært 

lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk. 

Tillagað starv 240 

Vart starv (sbrt. forsorgarlógini 66 

Arbeiðsvenjing 8 

Yrkisútbúgving 19 

Avklárandi fyriskipan 78 

Virknisvenjing 38 

Tilsamans 449 

 

Svar til spurning 3 

Hvussu nógv hava fingið játtan um fyriskipan samsvarandi lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk, 

men mangla starvstilboð á arbeiðsmarknaðinum? 

Tað ber ikki til hjá Almannaverkinum innanfyri freistina at kanna, hvussu nógvir persónar hava 

fingið játtan um fyriskipan, men sum mangla tilboð á arbeiðsmarknaðinum.  

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýriskvinna 

 

 


