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§ 52a-fyrispurning nr. 79/2018 um viðurskiftini hjá útlendingum, sum arbeiða í Føroyum 

 

 

Spurningurin var soljóðandi:  

 

1. Hvussu verður tryggjað, at teir útlendingar, sum eru komnir til Føroya at arbeiða, fáa løn, 

yvirtíð, frítíðarløn, hvíld og annað, sum krøv eru um á arbeiðsmarknaðinum? 

2. Hvat eftirlit er við teimum, sum hava útlendska arbeiðsmegi í starvi? 

3. Hvussu nógvir útlendingar eru komnir til Føroya at arbeiða seinastu 4 árini, og hvussu nógv 

eru farin av aftur landinum eftir lokið arbeiði? 

4. Hvussu nógv dømi eru um, at arbeiðs- og uppihaldsloyvi ikki verða longd, tí treytir fyri 

arbeiðsloyvinum ikki eru hildnar? 

5. Hevur landsstýrið ætlanir um at gera øðrvísi fyriskipanir, upplýsingarátøk ella annað fyri at 

betra um eftirlitið, soleiðis at sosial dumping ikki kemur fyri? 

 

 

 

Svar: 

Ad 1 

Tá persónar úr londum uttanfyri ES søkja um arbeiðs- og uppihaldsloyvi í Føroyum, kannar 

Útlendingastovan í sambandi við framleingjan, at lønin, undir hesum eisini yvirtíð, frítíðarløn og 

møgulig eftirløn, sum er goldin seinasta árið er í samsvari við upprunaliga setanarbrævið og 

viðkomandi sáttmálar á økinum.  

Eftirlit við viðurskiftunum á arbeiðsmarknaðinum annars er ikki málsøki hjá Uttanríkis- og 

vinnumálaráðnum. 

Serligar reglur eru galdandi fyri arbeiðs- og uppihaldsloyvi til ES-borgarar, sbr. lov nr. 462 af 17. juni 

2008 for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for 

beskæftigelse, som ændret ved lov nr. 731 af 25. juni 2014, eisini nevnd ES-skipanin.  

Sambært ES-skipanini kunnu arbeiðsgevarar verða undangóðkendir hjá donskum 

útlendingamyndugleikum (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, stytt SIRI). Er 

arbeiðsgevari undangóðkendur sambært ES-skipanini, kann arbeiðsgevarin seta fólk í starv 

beinanvegin, um fráboðan verður latin løgregluni, áðrenn útlendingurin byrjar í starvinum.  



Ein treyt fyri at verða undangóðkendur er, at arbeiðsgevarin hevur gjørt føroyskan sáttmála fyri 

viðkomandi arbeiði, og at lønin ikki er minni enn lønin fyri líknandi arbeiði sambært sáttmála á 

føroyska arbeiðsmarknaðinum. 

Føroyskir myndugleikar verða sum meginregla ikki hoyrdir í hesum málum, og fáa tí ikki innlit í, 

hvørjar setanartreytirnar hjá útlendingunum eru. 

Í vár samtykti Løgtingið uppskot til ríkislógartilmæli um at flyta málsviðgerðina av umsóknum um 

m.a. arbeiðs- og uppihaldsloyvi til føroyskar myndugleikar. Tá uppskotið er samtykt í Fólkatinginum, 

kunnu málini verða yvirtikin. Frameftir fer Útlendingastovan at taka avgerð í teimum málum, sum 

higartil hava verið viðgjørd hjá donskum útlendingamyndugleikum. Við hesum fáa føroyskir 

myndugleikar nógv størri innlit í m.a. viðurskiftini hjá útlendingum á føroyska arbeiðsmarknaðinum. 

Ad 2 

Løgreglan er forlongdi armurin hjá danska útlendingamyndugleikanum SIRI í Føroyum og hevur 

eftirlit við útlendingum, sum eru fevndir av útlendingalógini. 

Ad 3 

Tølini, sum Útlendingastovan hevur fingið frá danska útlendingamyndugleikanum SIRI, vísa, at í 

2016 vóru umleið 171 fyrstu ferð umsóknir, í 2017 vóru 316 og í 2018 vóru 545. Tá er samfylgjandi 

familja ikki íroknað. Útlendingastovan hevur ikki neyv tøl fyri 2015. 

Útlendingastovan hevur ikki tøl sum vísa, hvussu nógv fara av landinum aftur eftir lokið arbeiði, men 

ábendingar eru um, at nakað av útskifting er.  

Ad 4 

Sambært galdandi mannagongd fær umsøkjari niðurstøðuna hjá Útlendingastovuni til hoyringar, um 

Útlendingastovan hevur mett, at treytirnar ikki eru loknar. Hetta inniber vanliga, at 

umsøkjari/arbeiðsgevari fær viðurskiftini í rættlag beinanvegin. 

Av og á verður framleingjan noktað, serliga tá talan er um afturvendandi brot á treytirnar í loyvinum. 

Hetta kemur tó ikki ofta fyri. 

Ad 5 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur fingið upplýst frá Útlendingastovuni, at eitt skipað samstarv er 

ávegis millum teir myndugleikar, sum hava við arbeiðsumstøðurnar hjá útlendingum í Føroyum at 

gera. Endamálið við samstarvinum er at gera reglulig eftirlitsátøk á arbeiðsmarknaðinum. 

Tørvur er á at dagføra útlendingalógina, sum er galdandi fyri Føroyar. Tað gerast alsamt fleiri 

útlendingar, sum koma til Føroyar at búgva og arbeiða í styttri og longri tíðarskeið. Hetta elvir til 

avbjóðingar, sum galdandi reglur ikki taka hædd fyri. Tí er Uttanríkis- og vinnumálaráðið í samskifti 

við danskar myndugleikar um at fara undir at gera broytingar í útlendingalógini, sum er galdandi fyri 

Føroyar.  
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