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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. 
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