
2 4

A R B E I Ð I
Hesin parturin kunnar um rættindi og skyldur sum arbeiðstak-

ari í Føroyum. Her fært tú almenna kunning  um arbeiðsmarkn- 

aðin, hvat tín arbeiðssáttmáli eigur at fevna um, hvussu  

skattur verður goldin og onnur evni, sum hava við arbeiði at gera.  
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Í Føroyum er at kalla ein og hvør 

vaksin í starvi. Tey allarflestu arbeiða 

í almenna tænastugeiranum  (heilsu- 

og sosiala geiranum) ella í privatari 

vinnu, sum er knýtt at fiskivinnu. Nógv 

tann týdningarmesta inntøkukeldan til 

tjóðarbúskapin er fiskivinnan – vanliga eru 

fiskavørur meira enn 95 % av føroyska 

útflutninginum. Nógvir føroyingar eru 

eisini sjálvstøðugt vinnurekandi, eiga sín 

egna handil, matstovu ella aðrar vinnur 

t.d. smá fiskifør. 

Ein rættiliga stórur partur av 

føroyskari arbeiðsmegi hevur verið 

í starvi uttanlands. Í 2014 vóru 

lønirnar hjá teimum umleið 7 % av 

bruttutjóðarúrtøkuni. Tað er evropiskt 

met. Hesin bólkur hevur vanliga verið 

í starvi sum faklærd arbeiðsmegi t.d. 

timburmenn ella elektrikarar í Noregi, sum 

sjómenn í danska handilsflotanum ella á 

fremmandum fiskiførum. 

Arbeiðsmegin er skipað í fakfeløg, og 

arbeiðsgevarar eru eisini skipaðir í feløg. 

Hesir partar samráðast um sáttmálar, 

sum áseta treytirnar fyri størv og lønir 

fyri arbeiðstakarar og arbeiðsgevarar.  

Harafturat verður minstaløn fyri fiskimenn 

skipað við lóg, hvussu long arbeiðsvikan 

skal vera, frídagar, barnsburðarfarloyvi, 

arbeiðsloysisstuðul o.a. Hesir kollektivu 

arbeiðssáttmálarnir ímillum fakfeløg og 

arbeiðsgevarafeløg galda fyri allan tann 

føroyska arbeiðsmarknaðin. Men ein og 

hvør arbeiðstakari kann eisini samráðast 

við arbeiðsgevara sín um aðrar einstakar 

ágóðar og treytir. 

Fakfeløg umboða arbeiðstakarar og veita 

limum løgfrøðiliga ráðgeving og hjálp, 

stinga trupulleikar seg upp. Tú mást vera 

limur, skalt tú sleppa framat at brúka 

hesar tænastur og ágóðar. Og fyri at 

vera limur mást tú rinda árligt limagjald. 

Høvuðsarbeiðið hjá fakfeløgunum er 

at varðveita og at bøta um rættindi 

og ágóðar hjá arbeiðstakarum. 

Feløgini hava álitisfólk á teimum stóru 

arbeiðsplássunum. Tað ber altíð til at 

fáa fatur á einum umboði ella at seta 

seg í samband við skrivstovuna hjá 

fakfeløgunum. 

Fakfeløgini eru skipað eftir tí arbeiði ella 

tí yrkisligu ella útbúgvingarligu bakgrund, 

sum arbeiðstakarin hevur. Arbeiðsmegin 

bæði á sjógvi og á landi er skipað í ymisk 

fakfeløg t.d. fiskimenn, maskinmeistarar, 

yvirmenn og handilsfólk, sjúkrasystrar 

o.a. Av tí at fakfelagsumboðanin er so 

ymisk, kunnu summar treytir og skipanir, 

sum nevndar eru í teimum pørtunum, 

sum koma seinni, vera ymisk frá eini 

starvssetan til aðra t.d. á einum fiskiskipi. 

ALMENN KUNNING UM ARBEIÐSMARKNAÐIN FAKFELØG
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Limaskapur í ávísum fakfelag kann 

geva atgongd til viðkomandi ágóðar 

sum til dømis tryggingarskipanum, sum 

eru gjørdar  til arbeiðsumhvørvið hjá 

m.ø. fiskimonnum ella 

handverkarum.

Í Føroyum 

hevur tú frælsi 

at skipa teg 

í felag, so 

eingin verður 

tvingaður at 

fara upp í nakran 

felagskap ella 

fakfelag. 

Starvssetan

Sambært lóg so hevur ein og hvør, sum 

arbeiðir í minsta lagi 8 tímar um vikuna 

í meira enn ein mánað, rætt til skrivligan 

arbeiðssáttmála. Arbeiðssáttmálin má 

sum eitt minstakrav fevna um hetta: 

hvør er sáttmálapartur, dagfesting, 

tá ið arbeiðið byrjar, kunning 

um eftirløn, starvsheiti, hvussu 

leingi arbeiðið væntandi fer at 

vara, um tað er tíðaravmarkað, 

arbeiðsplássið (bústaðaradressa), 

lýsing av arbeiðinum og starvsheiti/

funktión, uppsagnartreytir, lønartreytir 

og lønarásetingar, útgreinaðar 

arbeiðstíðir og arbeiðssteðgir, og 

kollektivar sáttmálareguleringar, sum 

skipa starvsviðurskiftini, og kanska aðrar 

sáttmálar, sum viðvíkja starvinum.  (Gev 

gætur; fiskimenn hava aðra skipan, av 

tí at fiskimenn mynstra við skipum eftir 

sáttmálum við Fiskimannafelagið.) 

Arbeiðsgevarin hevur við lóg skyldu at 

vísa arbeiðstakaranum arbeiðssáttmálan 

í seinasta lagi ein mánað eftir, at tikið er 

við starvinum.

Lønaráseting

Høvuðsreglan er tann, at lønir verða 

ikki ásettar við lóg í Føroyum, og tí 

eru t.d. ongar minstulønir. Tí er tað 

týdningarmikið at hava greiðar skrivligar 

arbeiðsgevarasáttmálar, sum áseta lønina. 

Treytað av tí arbeiðsmarknaðargeira, tú 

starvast í, kunnu lønirnar verða ásettar 

í kollektivum sáttmálum ella sáttmálum 

millum arbeiðsgevarafelagið og títt 

fakfelag.   

Øll fáa ikki løn um somu tíð. Nakrar lønir 

verða goldnar seinast í mánaðinum, men 

tímalønt arbeiði verður goldið hvørja ella 

aðruhvørja viku. Fær arbeiðari ikki løn til 

tíðina, skal arbeiðsgevarin fáa tað at vita. 

Hjálpir tað ikki, er fakfelagið klárt at hjálpa 

við ókeypis løgfrøðiligari hjálp, skuldi tað 

verið neyðugt.   

Hvørja ferð, tú fært løn, fært tú lønarseðil 

- annaðhvørt sum pappír ella talgildan. 

Lønarseðilin vísir, hvussu nógv tú hevur 

fingið í løn, helst eisini arbeiðstímar 

og aðrar útgreiningar so sum yvirtíð, 

frítíðarløn, eftirlønargjald o.a. Tí verður 

rátt til at goyma lønarseðlarnar. Brúkar tú 

netbankatænastur, sært tú, hvussu nógv 

TÍNI ARBEIÐSRÆTTINDI

Gev gætur

Sí yvirlit yvir fakfeløg og 

felagsskapir á síðu 84
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er tikið av í skatti og kravdum gjaldi til 

Arbeiðsloysisskipanina, Barsilsgrunnin, 

Heilsutrygd, o.a.  

Arbeiðstíð

Vanliga er ásetta vikuliga tímatalið lýst 

í einum kollektivum sáttmála millum 

partarnar á arbeiðsmarknaðinum. Vanlig 

arbeiðstíð er uml. 40 tímar um vikuna í tí 

privata og tí almenna geiranum. Arbeiði, 

sum fer út um vanliga arbeiðstíð, verður 

endurgoldið við einari yvirtíðarviðbót 

- vanlig arbeiðstíð er lýst at byrja kl. 7 

á morgni og kann halda fram til kl. 18 

seinnapart vanligar vikudagar. Treytir um 

matarsteðg og aðrar steðgir eru vanliga 

lýstar í sáttmálum ímillum fakfelagið og 

arbeiðsgevaran. 

Frítíð, rættur til frítíð, frítíðarpeningur

Alment er frítíðin, sum ein hevur rætt 

til árliga, 5 vikur umframt almennar 

frídagar. Eitt og hvørt arbeiðsfólk 

savnar sær rættin til so og so nógvar 

frídagar við ella uttan løn. Fyri tímalønt 

er frítíðarpeningurin 12 % av lønini. 

Løntakarar, sum fáa løn sína mánaðarliga, 

hava rættindi til goldna frítíð og eitt 

frítíðarískoyti,  sum er 1,5 % av lønini, 

sum er goldin árið fyri. 

Arbeiðstakarar hava ikki bara rættindi 

til frítíð, men hava eisini skyldu at brúka 

hana. Árligi frítíðarpeningurin verður 

goldin út eina ferð um árið, umleið 2. mai. 

Tú eigur at lata arbeiðsgevaran vita 

frammanundan, nær tú ætlar tær at 

brúka frítíðina. Hetta kann vanliga vera 

gjørt í samráð við arbeiðsgevaran. 

Arbeiðsgevarin hevur endaligu avgerðina. 

Lóggávan, sum ásetur frídagar á 

arbeiðsmarknaðinum, er ikki galdandi fyri 

fiskimenn og sjómenn. Ein onnur skipan 

er galdandi fyri teir. 

TÍNI ARBEIÐSRÆTTINDI -  FRAMHALD
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Sjúka - rættur til sjúkradagpening ella 
rættur at fáa løn, tá tú ert sjúk/ur (í 
styttri tíð) 

Legst tú sjúk/ur og ert ikki før/ur fyri 

at arbeiða, hevur tú rætt til at fáa tína 

inntøku endurgoldna. Treytirnar fyri at 

fáa endurgjald eru ymiskar í teim ymisku 

geirunum á arbeiðsmarknaðinum.

Sjúkradagar hjá barni

Rætturin at vera heima og taka sær av 

sjúkum barni samstundis, sum tú fært 

løn frá tínum arbeiðsgevara, er ikki 

útgreinaður í nakrari lóg. Tað stendur í 

tí sáttmálanum, sum galdandi er fyri títt 

starv. 

Tímalønt arbeiðsfólk hava bara rætt at 

vera heima og taka sær av sínum sjúku 

børnum við løn, um arbeiðssáttmálin 

útgreinar, at tey hava rætt til tað. Er 

barnið sjúkt, kanst tú tó søkja um 

sjúkradagpening frá Almannaverkinum. 

Loyvi hjá arbeiðstakarum, sum fáa 

mánaðarløn (í minsta lagi 20 tímar um 

mánaðin), at vera frá arbeiði, tá ið barn er 

sjúkt, verður ásett í arbeiðssáttmálanum.  

Tað er útgreinað í lóg, at allir 

arbeiðstakarar fáa frítíðarpening, meðan 

henda lógliga frávera er. 

Hevur tú ikki rætt til at fáa løn frá 
arbeiðsgevaranum, tá ið tú ert sjúk/ur, 
kanst tú søkja um sjúkradagpening frá 
Almannaverkinum. Sama er galdandi, 
tá ið børn tíni eru sjúk fyrsta og annan 
dagin. Sjúkradagpeningurin er 80% av 
arbeiðsmannaløn, og verður roknað eftir 
tíni miðalinntøku seinastu 5 vikurnar, 
áðrenn fráveru. Ávísar treytir vera settar. 
Umsóknin um dagpening skal verða 
Almannaverkinum í hendi í seinasta lagi 
60. dagin aftaná 1. fráverudag, fyri at 
dagpeningur kann játtast frá og við 
1. fráveruegi. Tað er ikki nóg mikið at 
læknaváttanin er móttikin áðrenn 
tíðarfreistin er úti. Neyðugt er, at 
umsóknin er móttikin.

Hevur tú rætt til at fáa løn frá arbeiðs-
gevara, meðan tú ert frá arbeiði vegna 
sjúku, hevur tú eisini skyldu at prógva, at 
tú ert ikki før/ur fyri at arbeiða. Tað er 
høvuðsreglan. Kortini hevur tú skyldu at 
siga arbeiðsgevaranum frá so skjótt sum 
gjørligt, at tú ikki ert før/ur fyri at arbeiða. 
Arbeiðsgevari kann krevja læknaváttan, tó 
vanliga ikki fyrr enn ein vika við sjúku er 
umliðin. 
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AT VERÐA SAGDUR
ÚR STARVI

Frí vegna sjúku

Starvsfólk, sum eru sjúk í longri tíð enn 

loyvt er sambært kollektiva sáttmálanum 

ímillum arbeiðsgevaran og fakfelagið, 

kunnu hava tørv á at koma í samband 

við kommunulæknan fyri at fáa eina 

læknaváttan. Heldur læknin, at frítíð er 

neyðug, skrivar hann eina læknaváttan 

fyri tíðarskeiðið.

Missur í inntøku, sum stavar frá sjúku 

ella skaða, kann geva tær loyvi til 

sjúkradagpengar. Ein treytin er tó, at tú 

hevur havt arbeiði í minsta lagi í 5 vikur, 

áðrenn sjúkrafrávera byrjaði. Longsta 

skeið, sum tú kanst taka ímóti hesum 

peningi er 40 vikur. Um tað stendur 

tær í boði, hevur tú skyldu at taka ímóti 

læknaligari viðgerð, sum hjálpir tær at fáa 

arbeiðsevnini aftur til tess at varðveita tíni 

rættindi til sjúkradagpening. 

Fiskimenn hava eisini tryggjaðan rætt 

til sjúkradagpening, um ávísar treytir 

eru loknar. Verður fiskimaður sjúkur, 

meðan hann er heima, ber til at søkja um 

sjúkradagpening frá Almannaverkinum. 

Fá meira kunning á www.av.fo ella ring 

til Almannaverkið tlf. 360000

Barsilsfarloyvi

Arbeiðstakarar hava loyvi at fáa sær frí í 

sambandi við barnsburð og barnsburðar-

farloyvi. 

Allir lønmóttakarar, sum eru skrásettir 

og rinda skatt í Føroyum, hava rætt til 

farloyvi við løn í sambandi við barnsburð. 

Foreldur fáa 52 vikur frí eftir barnsburð. 

Fyri meiri kunning um foreldrafarloyvi og 

játtanir, sí annars partin um Børn, skúli og 

útbúgving. 

Skuldi tú havt tørv á at fingið farloyvi 

ella frí til at taka tær av einum skyldfólki 

í samband við lívshættisliga sjúku, t.d. til 

ta seinastu tíðina, so er eingin lóg ella 

kollektivur sáttmáli fyri ta støðuna. Tú 

eigur at seta teg í samband við arbeiðs-

gevaran at fáa greiðu á, hvørjir møgu-

leikar eru í slíkari støðu. Í øðrum førum 

kann ein arbeiðstakari hava rætt til pening 

frá almannaverkinum, um kommunulæknin 

heldur tað vera hóskiligt. 

Aðrar umstøður fyri farloyvi kundu verið, 

tá ið ein arbeiðstakari verður valdur í 

býráð ella løgting. 

Meiri kunning á www.barsil.fo (á før-

oyskum), Barsilsskipanin, tlf. 352600

Uppsøgn - uppsagnarfreist

Ymsar treytir og ásetingar eru galdandi 

fyri uppsagnir. Uppsagnarfreistin 

er í samsvari við starvsaldurin hjá 

starvssetta. Fyri ein tímaløntan 

arbeiðstakara, sum hevur verið í starvi í 

6 mánaðir, er uppsagnarfreistin í minsta 

lagi 7 arbeiðsdagar. Ein arbeiðari, sum 

fær regluliga mánaðarløn (settur í starv 

undir treytum sambært sáttmálanum 

við Føroya arbeiðarafelag), og sum 

hevur arbeitt í meira enn 6 mánaðir og 

minni enn 2 ár, er uppsagnarfreistin 2 

mánaðir. (Tá ið arbeiðssteðgur er vegna 

vánaligt veður ella vantandi rávøru, 

galda uppsagnarfreistirnar ikki, og 

arbeiðararnir hava ikki krav at fáa løn frá 

arbeiðsgevaranum. Í staðin er ein skipan 

galdandi fyri arbeiðsfólk á flakavirkjum 

ígjøgnum Arbeiðsloysisskipanina, ALS.) 

Fyri fastlønt arbeiðsfólk (t.d. í S&K), sum 

hava verið í starvi ímillum 6 mánaðir og 3 

ár (fyribilsstarv og royndartíð í starvinum 

eru ikki tald við), er uppsagnartíðin 3 

mánaðir. 

Uppsagnarfráboðanin má vera skrivlig 

bæði frá arbeiðsgevara og arbeiðstakara. 
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Arbeiðsfólk, sum hava verið í starvi í 9 

mánaðir, (t.d í starvi undir sáttmála hjá 

Føroya arbeiðarafelag) kunnu krevja, at 

orsøkirnar til uppsøgnina verða givnar 

skrivliga, um tey vilja tað. 

Umstøður, sum føra til uppsagnir kunnu 

taka seg upp á einum og hvørjum 

arbeiðsplássi. Eitt dømi um umstøður, í 

mun til arbeiðstakaran, kundi verið eitt 

álvarsligt brot á starvssáttmálan. Dømi 

um umstøður, í mun til arbeiðsgevaran, 

kundi verið ein neyðug skerjing í 

arbeiðsmegini ella ein umskipan. 

Starvskvinna kann ikki vera søgd 

úr starvi, tí hon er við barn. Kann 

arbeiðsgevarin ikki prógva, at uppsøgnin 

ikki er sett í samband við barnsburðin, 

er uppsøgnin ólóglig. Tað er útgreinað 

í barnsburðarlógini. Sama er galdandi í 

sambandi við ættleiðing. 

At vera sagdur úr starvi á staðnum

Munurin á at vera sagdur úr starvi á 

staðnum og sagdur úr starvi er, at tá ið 

ein er sagdur úr starvi á staðnum, so 

missir viðkomandi rættindi til løn frá teirri 

løtu, t.e. beinanvegin. Men fólk, sum eru 

uppsøgd á vanligan hátt, fáa sína løn í 

uppsagnartíðini (og mugu arbeiða hetta 

tíðarskeiðið). 

Tá ið persónur verður sagdur úr starvi 

á staðnum, so verður arbeiðið steðgað 

umgangandi. At siga persóni úr starvi 

á staðnum verður bara brúkt í teimum 

førum, tá ið arbeiðsgevari heldur, at 

lønmóttakarin hevur grovliga og týðiliga 

misrøkt sítt starv. 

Um støða kann borga fyri einari uppsøgn 

á staðnum ella ei, verður altíð mett eftir 

ítøkiligu støðuni. Dømi eru: um ein noktar 

at gera arbeiði eftir boðum; at vera 

burtur frá arbeiði (uttan lógliga grund); 

at vera ov seinur til arbeiðis (eftir at 

hava fingið eina ávaring, sum greidliga 

ger vart við, at hendir hetta aftur, so vil 

viðkomandi missa starvið upp á standandi 

fót); rúsdrekkamisnýtsla, stuldur og 

illoyalitetur. 
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RÆTTINDI OG TRYGD TIL ARBEIÐIS - ARBEIÐSUMHVØRVI

Lógin viðvíkjandi arbeiðsumhvørvi ásetur, 

at tú hevur rætt til tryggar og heilsugóðar 

arbeiðsumstøður. Arbeiðsgevarin hevur 

ábyrgd av at tryggja, at arbeiðsumhvørvið 

er so trygt sum til ber. Starvsfólkið hevur 

skyldu til at hjálpa arbeiðsgevaranum í 

hesum arbeiði. 

Í stuttum hevur arbeiðsgevarin skyldu 

at tryggja tað, sum niðanfyri verður 

nevnt sambært arbeiðsumhvørvislógini: 

at arbeiðsvirksemið verður framt á so 

tryggan hátt sum til ber; at starvsfólk 

fáa at vita um vandar, ið standast av 

arbeiðinum og verða lærd í samsvari 

við tað; at tað er eitt virkið toymi á 

arbeiðsplássinum, sum arbeiðir við 

trygd, og at trygdarumboðini eru lærd 

á hóskandi hátt, eru væl kunnað og 

hava verið á øllum kravdum skeiðum. 

Arbeiðsgevarin hevur skyldu at 

fylgja vegleiðingum og avgerðum frá 

viðkomandi myndugleikum. 

Ábyrgdin hjá arbeiðsgevaranum er at 

fylgja hesum ásetingum: at alt arbeiði 

verður gjørt á skilagóðan hátt; at 

starvsfólk fáa at vita um møguligan váða 

í arbeiðinum og verða vand í samsvari 

við tað; at samstarv um trygd og heilsu 

verður gjørt í samsvari við viðkomandi 

ásetingar (arbeiðsumhvørvislógin); at 

trygdarumboð fáa kunning og tíðindi frá 

Arbeiðseftirlitinum, og at arbeiðsgevarar 

gjøgnumganga mannagongdir kring trygd, 

um myndugleikarnir krevja tað. 

Starvsfólkið hevur skyldu at fylgja 

trygdarreglunum og ásetingunum, sum 

arbeiðsgevarin setur og sum ásettar eru 

í lóg. 

Viðvíkjandi ungdómum og arbeiði, so 

er høvuðsreglan tann, at børn undir 15 

ár sleppa ikki at arbeiða. Børn, sum eru 

13 ára gomul, kunnu átaka sær ymiskt 

lætt arbeiði. Børn, sum eru undir 13 ár, 

kunnu fáa løn fyri at vera við í ymiskum 

mentanarligum framførslum við samtykki 

frá foreldrum ella verjum. 

Børn undir 17 ár sleppa ikki at arbeiða 

meira enn 10 tímar um dagin. Kravt 

verður av ungum fólki undir 17, at tey 

hava eina samanhangandi hvíldarløtu, 

sum er ikki minni enn 12 tímar um dagin. 

Kravt verður av ungum fólki undir 15 ár 

at hava eina samanhangandi hvíldarløtu, 

sum er ikki minni enn 14 tímar um dagin. 

Øll arbeiðsfólk eru av sær sjálvum 

tryggjað av teirra arbeiðsgevara fyri 

skaða, ið stendst av arbeiði. 

Fært tú skaða í einum óhappi, sum 

hevur samband við arbeiði, so er tað 

týdningarmikið, at arbeiðsgevarin sendir 

inn frágreiðing um tilburðin til viðkomandi 

myndugleikar. Eisini er týdningarmikið, 

at óhappið verður fráboðað Føroya 

Vanlukkutryggingarráði. Hesin almenni 

myndugleikin metir um tryggingarkrøv, 

ið stava frá arbeiðsóhappum, somuleiðis 

sjúkum og óarbeiðsføri. Dømi um 

sjúkur ella óarbeiðsføri, sum kunnu 

verða sett í samband við heilsuskaðiligt 

arbeiðsumhvørvi, kunnu vera skerd hoyrn, 

ryggjaskaði o.a. 

Í teimum førum, tá ið óhapp er á 

arbeiðsplássinum, ella sjúkur ella vanføri, 

sum standast av arbeiði, stinga seg upp, 

kanst tú seta teg í samband við fakfelagið 

og fáa meira kunning.

Fyri at fáa meira kunning um hesi 

viðurskifti: Arbeiðseftirlitið, www.arb.

fo, tlf. 556400.



3 3

Allir einstaklingar, sum búgva í Føroyum, 

mugu rinda skatt av allari inntøkuni. 

Meginparturin av skattinum, vit gjalda, 

er landsskattur, og eitt sindur er eisini 

kommunuskattur, pensiónsgjøld, og nógv 

rinda eisini kirkjuskatt. Skattur kann 

t.d. eisini vera tikin av aðrari inntøku, 

rentum, gávum og arvi. Harumframt eru 

eisini avgjøld, sum øll rinda. Eitt dømi 

er meirvirðisgjaldið, sum verður goldið 

av at kalla øllum tænastum og vørum. 

Tollur verður goldin av allari vøru og allari 

tænastu, sum er innflutt.

Tað almenna í Føroyum fíggjar ymsar 

tænastur til borgararnar. Skattur og 

avgjøld, sum vit rinda, verða brúkt til 

hesar almennu tænastur, sum fevna 

um heilsutrygd, sjúkrahús, útbúgving og 

flutnings- og samskiftisundirstøðukervið. 

Skattaskipanin virkar eisini lutvíst fyri eini 

inntøkujavnan millum skattgjaldarar. 

Skattskylda

Tá ið tú flytur til Føroyar, skalt tú rinda 

skatt av allari inntøku. Hvussu nógv, ið tú 

skal rinda í skatti, veldst um inntøkuna og 

í hvørjari kommunu, tú býr í.

Avmarkað skattaskylda

Býrt tú í Føroyum eitt avmarkað tíðarskeið 

uttan at skráseta fastan bústað, hevur tú 

avmarkaða skattskyldu í Føroyum. Hetta 

merkir, at skatturin, sum tú rindar, er ein 

føst upphædd, og hon verður ikki grundað 

á inntøku tína, ella í hvørjari kommunu 

tú býrt. Býrt tú í Føroyum í meira enn 

180 dagar innan fyri 12 mánaðir, mást tú 

rinda skatt av allari inntøkuni í Føroyum 

ella uttanlands frá fyrsta degi, tú kemur til 

Føroya.

Onnur gjøld

Umframt skatt rinda flestu einstaklingar 

nøkur kravd gjøld til ymsar sosialar 

grunnar, so sum Samhaldsfasta 

Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnurin, 

Barsilsgrunnurin, Arbeiðsloysisskipanin, 

Heilsutrygd og Kringvarpið. Gjøldini 

verða tikin av inntøkuni á sama hátt sum 

skatturin.

Frádráttir

Allir skattgjaldarar kunnu hava rættindi 

til persónligar frádráttir í skattskyldugu 

inntøku sínari, áðrenn landsskattur og 

kommunuskattur verður goldin. 

Skattgjaldarar við børnum hava rætt til 

frádrátt í lands- og kommunuskatti fyri 

hvørt barn, sum er undir 18 ár, tó bert 

annað av foreldrunum.

Gjald til føroyskan eftirlønarveitara kann 

verða tikin av tí skattskyldigu inntøkuni.

SKATTUR

Nettænastan hjá TAKS gevur 

brúkarum møguleika at avgreiða fleiri 

av viðurskiftunum við stovnin. Eitt 

nú kanst tú lata inn sjálvuppgávu og 

síggja ymiskar upplýsingar, t.d. hvat 

tú hevur fingið í løn, goldið í skatti, 

eigur í eftirløn, frítíðarløn og annað.

Fyri at sleppa inn á borgaragluggan.

fo mást tú fyrst hava talgilda 

lykilin,  Mínlykil, sum er ein trygg 

innritingarskipan, og tú mást hava 

fartelefon. Far til www.minlykil.fo og 

tak niður tann talgilda lykilin og fylg 

leiðbeiningunum. 

BORGARAGLUGGIN
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Rentustuðul og annað

Íbúgvar í Føroyum kunnu søkja um 

at fáa rentustuðul fyri húsalán og 

útbúgvingarlán. Eingin stuðul verður latin 

til privat brúkaralán. Rentustuðul er bara 

latin fyri húsalán í Føroyum, og til hús, har 

ið eigarin sjálvur býr.

Annar stuðul er t.d. ferðastuðul í 

samband við ferðing til og frá arbeiði og 

stuðul til dupult húsarhald.

Meira kunning um treytir, og hvussu tú 

kanst søkja um stuðul, fæst á www.

taks.fo ella ring til TAKS tlf. 352600.

SJÁLVUPPGÁVA OG FRAM- 
SKUNDAÐ SKATTAUPPGERÐ

Hvørt ár skal skatturin endaliga gerast 

upp. Tí fáa øll, sum hava skattskyldiga 

inntøku í Føroyum, sendandi antin eina 

sjálvuppgávu ella eina framskundaða 

skattauppgerð.

A-inntøka og B-inntøka

Í skattahøpi verður skilað millum 

A-inntøku og B-inntøku. Flestu løntakarar 

í Føroyum hava A-inntøku. Hesir rinda 

skattin gjøgnum alt árið, og skatturin fer 

av lønini, áðrenn hon verður útgoldin. 

Skatturin verður tillagaður so hvørt, 

soleiðis at ein við árslok hevur rindað 

rættan skatt í mun til sína samlaðu 

ársinntøku.

Inntøka, har skatturin ikki fer av lønini við 

útgjald, er B-inntøka. Fólk við B-inntøku 

rinda skatt við at lata TAKS eina 

sjálvuppgávu, har tey boða TAKS frá, hvat 

tey hava havt av inntøku gjøgnum árið. 

Út frá upplýsingunum á sjálvuppgávuni 

roknar TAKS skattin hjá teimum við 

B-inntøku.

Fólk, ið bert hava A-inntøku, fáa sum 

oftast eina framskundaða skattauppgerð. 

Á framskundaðu skattauppgerðini 

stendur, hvussu nógva inntøku, tú hevur 

havt í árinum, og hvussu nógv, tú hevur 

rindað í skatti og øðrum avgjøldum. 

Uppgerðin sigur eisini, um tú hevur 

rindað ov nógv ella ov lítið í skatti. Hevur 

tú rindað ov nógv, fært tú pening aftur. 

Hevur tú rindað ov lítið, fært tú eina 

rokning sendandi fyri írestandi skatt.

Framskundaða skattauppgerðin verður 

vanliga send út í byrjanini av mars. 

TAKS ger uppgerðina út frá teimum 

upplýsingunum, sum TAKS hevur um teg. 

Fært tú eina framskundaða skattauppgerð, 

skalt tú kanna, um hon er røtt. Er hon røtt, 

nýtist tær ikki at gera meira. Er hon skeiv, 

skalt tú geva TAKS rættar upplýsingar við 

at lata inn sjálvuppgávu.

Borgarar við B-inntøku fáa altíð eina 

sjálvuppgávu. Fært tú eina sjálvuppgávu, 

er tað tí, at TAKS ikki hevur allar 

upplýsingar um tína inntøku. Tá skalt 

tú fylla sjálvuppgávuna út og lata hana 

aftur til TAKS. Út frá upplýsingunum 

á sjálvuppgávuni ger TAKS so eina 

skattauppgerð, sum sigur, hvussu nógv, 

tú eigur at rinda í skatti og øðrum 

avgjøldum.

Tað er altíð tú sum borgari, ið hevur 

ábyrgdina av, at TAKS hevur rættar 

upplýsingar um tína inntøku.
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1. Kravd pensjónsskipan

Kravt verður við lóg, at einstaklingar 

skulu savna ein part av lønini í eina 

pensjónsskipan frá tí, tey eru 21 ár og 

fram til tann føroyska pensjónsaldurin, 

sum er 67 ár. Nýggja eftirlønarlógin, sum 

kom í gildi 1. januar 2014, hevði við sær, 

at av allari skattskyldugari løn verður 

inngoldið í minsta lagi 1% til pensjón í 

2014. Kravda inngjaldið veksur við 1% 

fyri hvørt ár, til øll eru komin upp á 15% í 

pensjónsgjaldi av hvørjari lønarflyting. 

Tó er ikki krav, at pensjón verður goldin 

av løn, sum er lægri enn 3.000 kr. Tað 

er heldur ikki krav, at persónur, sum er 

yngri enn 21 ár og 60 ár og eldri, rindar 

pensjón av hvørjari løn.

Øll inngjøld, uttan mun til stødd, verða 

goldin inn á eina pensjónskonto. Tað 

er ikki fyrr enn tú skalt hava peningin 

útgoldnan, at tú skalt taka støðu til, 

hvussu peningurin skal útgjaldast.

Í kollektivum sáttmálum, sum galda fyri 

allan arbeiðsmarknaðin, er staðfest, at 

arbeiðsgevarin letur eina ávísa upphædd 

til pensjónina hjá arbeiðstakarum. Eru 

eingi krøv um pensjónssamansparing í 

sáttmálanum millum tín arbeiðsgevara og 

fakfelagið, so verður kravt av tær, at tú 

sparir saman í minsta lagi eins nógv og 

ásett er í lógini.

Arbeiðsfólk hava ábyrgd av, at 

arbeiðstakarar fara upp í eina 

pensjónsskipan annaðhvørt hjá 

pensjónsuppsparingarstovni ella 

fíggjarstovni í Føroyum.

Pensjónsuppsparingin er forskattað 

við 40%, og tað, ið loypur av, verður 

samanspart sambært lóggávu.

2. Føroyski arbeiðsmarknaðareftirlønar-
grunnurin

Einstaklingur, sum býr í Føroyum í minsta 

lagi í 3 ár frá tí, at hann er 15 ár til 

pensjónsaldur, kann fáa ávísa upphædd 

frá samhaldsfasta, sum svarar til tey árini, 

sum viðkomandi hevur búð í landinum. 

Fyri at fáa fullan ágóða úr hesum 

pensjónsgrunni, skal mann hava búð í 

Føroyum í 40 ár. 

Henda pensjónsskipan er fyri ein part 

fíggjað av arbeiðsgevaranum og fyri ein 

part av arbeiðstakaranum. Í løtuni er talið 

2,25 % av lønini, sum hvør partur rindar. 

Til ber at flyta tín pensjónsrætt frá hesi 

pensjónsskipan, hagar tú fert at búgva, tá 

ið tú ert komin til pensjónsaldur.    

Meira kunning fæst á www.taks.fo ella 

ring til TAKS á tlf. 352600

PENSJÓNSSKIPANIR Í  SAMBAND VIÐ ARBEIÐI
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FÓLKAPENSJÓN

Almenna kravið til at hava rætt til pensjón 

í Føroyum er annaðhvørt danskur 

borgaraskapur ella at vera giftur við 

persóni við donskum borgaraskapi, sum 

býr í Føroyum, ella at hava arbeitt á skipi, 

sum skrásett er í Føroyum, og at hava búð 

í danska kongsríkinum, í øllum førum í 3 

ár, í aldrinum millum 15 og 67. 

Sambært sáttmála við Norðurlond er 

kravið um danskan ríkisborgaraskap 

víðkað til at fevna um norðurlendskan 

ríkisborgaraskap, og harafturat eru 

rættindini at fáa pensjón í EEA-londum 

grundað á henda sáttmála. 

Lýkur tú røttu krøvini til at fáa pensjón, 

kanst tú fáa fólkapensjón, tá ið tú verður 

67 ár.

Pensjónsrættindini eru býtt eftir 

teimum árum, tú hevur búð í danska 

kongsríkinum. Til tess at fáa fulla 

pensjón krevst, at tú hevur búð í danska 

kongsríkinum í minsta lagi í 40 ár. 

Meira kunning um fólkapensjón og 

rættindi til viðbøtur hjá eldri borgarum 

fæst á www.av.fo ella ring til 

Almannaverkið á tlf. 360000.

Til ber at søkja um pensjónsrættindi, 

um mann orsakað av avlamni ikki kann 

starvast á vanliga arbeiðsmarknaðinum 

og um mann er í aldrinum ímillum 18 

og 67. Umframt hetta, so kunnu onnur 

viðurskifti gera seg galdandi.

Fyritíðarpensjón kann býtast upp á 

tríggjar flokkingar: At hava mist allan 

førleika at uppihalda sær sjálvum við 

arbeiði, at hava mist tveir triðingar 

av evnunum, ella hava helvtarførleika 

at uppihalda sær sjálvum við arbeiði.  

Arbeiðsevnini verða roynd við ymiskum 

virksemi, eisini ymiskum heilsukanningum 

við tí í hyggju at fáa arbeiðsevnini aftur, 

áðrenn nøkur fyritíðarpensjón verður 

latin. 

Pensjónsrættindi eru býtt við 4/5 av 

teimum árum, ein hevur búð í danska 

kongsríkinum, í aldrinum frá 15 og til 

tíðarskeiðið, tá ið fyritíðarpensjón er latin. 

Meiri kunning um fyritíðarpensjón er tøk 

á www.av.fo, annars ber til at ringja til 

Almannaverkið á tlf. 360000.

FYRITÍÐARPENSJÓNPENSJÓNIR



3 7

AT FINNA ARBEIÐI

At finna arbeiði er altíð treytað av tínum 

egna ídni, um tú er arbeiðsleys/ur ella um 

tú ætlar tær at finna nýtt arbeiði. Tá ið tú 

ert arbeiðsleys/ur, mást tú at hugsa um 

tínar møguleikar. Eitt gott stað at byrja 

er Arbeiðsloysisskipanin, ALS. Hesin 

stovnurin umsitur heimasíðuna www.

starv.fo, sum hevur dagførdar upplýsingar 

um leys størv. Til ber at skráseta seg við 

eini vangamynd og CV á hesi heimasíðuni. 

Føroyska arbeiðsloysisskipanin gongur 

undir styttingini ALS. Arbeiðsgevarar 

og arbeiðstakarar í Føroyum fíggja 

Arbeiðsloysisskipanina. ALS letur teimum 

stuðul, sum hava rætt til hann og kann 

vegleiða øllum, sum søkja um at sleppa 

aftur á arbeiðsmarknaðin.

Gev gætur, at borgarar uttan fyri 

Norðurlond við avmarkaðum arbeiðsloyvi 

(t.d. sáttmálabundin arbeiðstakari í eitt ár) 

hava ikki rættindi til arbeiðsloysispening úr 

føroysku arbeiðsloysisskipanini. 

Gjaldið til ALS verður sjálvvirkandi 

afturhildið í skattaskipanini frá øllum lønum, 

sum goldnar verða skrásettum íbúgvum í 

Føroyum. Útlendskir borgarar við einum 

tíðaravmarkaðum arbeiðsloyvi  (1 ár) kunna 

søkja um at sleppa undan at rinda hetta 

gjald, sum er 1.25 % av A-inntøkuni. 

Arbeiðstakarar, sum missa starvið og 

hava rætt til arbeiðsloysisstuðul, mugu 

boða ALS frá, beinanvegin sum tey eru 

vorðin arbeiðsleys. Arbeiðsloysisstuðulin 

er grundaður á lønina, sum fingin er 

seinastu 12 mánaðirnar, áðrenn ein varð 

arbeiðsleysur. Stuðulin er 75 % av vanligari 

løn upp til í mesta lagi 17.500 kr. um 

mánaðin.

Tú mást lúka ávísar treytir fyri at fáa rætt til 

arbeiðsloysisstuðul. Ein høvuðsregla t.d. er, 

at tú mást búgva í Føroyum. Aðrar treytir 

eru, at arbeiðsleysur persónur er tøkur til alt 

annað arbeiði og hevur skyldu at skráseta 

seg við vangamynd og CV á heimasíðuni 

www.starv.fo. Noktar viðkomandi at taka við 

starvi, sum ALS hevur í boði, kann rætturin 

til arbeiðsloysisstuðul verða tikin í 4 vikur.

Útlendskir arbeiðstakarar, sum hava mist 

starvið og ikki hava rætt til stuðul úr ALS, 

kunnu hava rættindi til tíðaravmarkaðan 

stuðul frá Almannastovuni. (Gev 

gætur: møguligar treytir í samband við 

uppihaldsloyvið, kunnu krevja, at tú er førur 

fyri at uppihalda tær sjálvum uttan almennan 

stuðul.) 

Meira kunning:

Arbeiðsloysisskipanin, www.als.fo, tlf. 

349550

ARBEIÐSLOYSISSKIPANIN

MINST TIL

Hevur tú tíðaravmarkað arbeiðsloyvi 

ella líknandi grundarlag fyri 

uppihaldsloyvi, so hevur tú skyldu 

at boða frá hjá danska Styrelsen 

for International Rekruttering og 

Integration í Danmark um treytirnar 

fyri tínum arbeiðsloyvi broytast, t.d. 

um tú hevur mist starvið ella virkið hjá 

arbeiðsgevara tínum letur aftur. Hevur 

tú funnið eitt nýtt starv ella ætlar tær 

at  fara undir nýtt virki, mást tú søkja 

um nýtt arbeiðsloyvi, áðrenn tú fer til 

arbeiðis í nýggjum starvi ella áðrenn 

títt virki fer í gongd. 
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Hevur tú førleikar úr útlondum og 

ætlar at brúka teir í Føroyum, kann tað 

henda, at tú hevur tørv á eini almennari 

viðurkenning av førleikunum. 

Av tí at lond hava ymiskar 

útbúgvingarskipanir og førleikagevandi 

skipanir, er tað ikki vist, at arbeiðsgevarar 

ella hægri útbúgvingarstovnar í útlondum 

viðurkenna tínar førleikar.

Viðurkenningar av útlendskum prógvum 

og øðrum førleikum í Føroyum eru í flestu 

førum tær somu sum góðkenningarnar 

av førleikunum í Danmark. Kunning 

um førleikagóðkenning í Danmark er 

tøk á heimasíðuni hjá Útbúgvingar- og 

Granskingarmálaráðnum og somuleiðis 

á partinum viðvíkjandi Danmark á 

heimasíðuni hjá altjóða stovninum, ið 

arbeiðir við góðkenning av prógvum, 

ENIC/NARIC Networks (www.enic-naric.

net/denmark).

Til nøkur størv krevjast føroyskar ella 

danskar góðkenningar. T.d. læknar, 

sum hava útbúgving úr útlondum, 

og onnur heilsustarvsfólk mugu fáa 

sínar góðkenningar frá tí danska 

heilsustýrinum.

Hevur tú fingið prógv ella hægri útbúgving 

frá einum stovni, sum góðkendur er av 

danska útbúgvingarmálaráðnum, so er 

framhald av tíni úbúgving í Føroyum 

rættiliga einføld, um tú søkir inn á títt 

fakøki. Er hægra útbúgvingin, sum tú 

hevur tikið, ikki góðkend av danska 

Útbúgvingarmálaráðnum, fært tú ein 

lista yvir tey skeið, sum tú verður biðin 

um at taka til tess at lúka krøvini um 

góðkenning. 

Er títt miðnámsskúlaprógv ikki góðkent, 

mást tú taka ískoytisskeið, sum kravd 

verða til góðkenningina. Hevur tú einki 

miðnámsskúlaprógv kann tað verða, at tú 

bæði skal taka fólkaskúlaprógv, 9. flokk, og 

miðnámsútbúgving fyri at lesa víðari.

Til 9. floks prógv eru eingir ensktalandi 

flokkar. Harafturat verður kanska eisini 

neyðugt hjá tær at læra teg danskt, av 

tí at nógv hægri úbúgvingarskeið eru 

grundað á danskar skúlabøkur. Tí verður 

mælt til, at tú hevur góða grundleggjandi 

fatan av føroyskum, bæði lesing og 

mállæru, áðrenn tú fert í holt við 9. flokk. 

Meiri kunning: 

Útbúgvingar- og granskingarmálaráðið, 

Danmark, www.ufm.dk, tlf. +45 3392 

9700. 

Altjóða skrivstovan, Fróðskaparsetrið, 

Føroyar, www.setur.fo/ask, tlf. 292513.

GÓÐKENNING AV ÚTBÚGVING
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AT FARA UNDIR EGIÐ VIRKI

Ætlar tú tær at fara undir egið virki, mást 

tú fyrireika teg væl. Har eru fleiri lógir 

og nógvar treytir, sum tú mást seta teg 

inn í. Hesar ásetingar eru gjørdar m.a. 

til at verja borgaran og arbeiðarar ímóti 

vánaligum reinføri og arbeiðsóhappum og 

eisini fyri at fyribyrgja skattaundandrátti. 

Samstundis sum tað er gjørligt at 

søkja um fígging ella stuðul til at byrja 

egið virki, so er tað týdningarmikið 

at minnast, til at tú sjálv/ur má rinda 

til vælferðarskipanir – hjá vanligum 

lønmóttakarum er tað arbeiðsgevari teirra, 

sum rindar til ymsu vælferðarskipanirnar. 

Sum sjálvstøðugt vinnurekandi kanst 

tú rinda fyri vælferðartrygging hjá 

viðkomandi almennum stovnum. Tær 

fevna m.a. um sjúkradagatrygging, 

arbeiðsloysistrygging hjá ALS, og 

eisini ber til at tekna eina trygging av 

barsilspeningi hjá Barsilsskipanini. Fyri 

hesar báðar seinast nevndu er tað ein 

treyt, at tryggingin hevur verið virkin í 

minsta lagi í eitt heilt ár. 

Í Føroyum eru vanlig dømi um 

sjálvstøðugt vinnuvirksemi matstovur, 

handlar, handilsfólk og sølufólk, eigarar av 

fiskiførum, sum fiska á føroyskum leiðum, 

og handverkarar.

Til ber at søkja sær ráð viðvíkjandi 

íverksetan, og at fara undir handilsvirki. 

Í Klaksvík og í Tórshavn er skipað fyri 

ráðgeving, sum ein kann venda sær til.

Vilt tú hava meiri at vita, set teg í 

samband við Íverksetarahúsið í Klaksvík 

(www.is.fo), ella Hugskotið (www.

hugskoti.fo) í Tórshavn.

Tú kanst fara undir handilsvirksemi uttan 

vinnutal frá TAKS, eitt v-tal, ella kanst tú 

seta teg í samband við TAKS og søkja 

um eitt v-tal - fyri at fáa meiri kunning 

um tínar skyldur sum vinnurekandi set 

teg í samband við TAKS. Tú kanst eisini 

stovna eitt smápartafelag, her kunnu vera 

ávísir skattligir ágóðar. Síðan mást tú 

seta teg í samband við Skráseting Føroya, 

og tú fært meira at vita um tað á www.

skraseting.fo (á enskum.).

Vinnuframi er grunnur, ið stuðlar tiltøkum, 

sum skapa ymiskleika í føroyskum 

vinnuhøpi og økja um nýtsluna av 

vitan. Grunnurin veitir stuðul til t.d. at 

menna vørur og tænastur, til nýskapandi 

verkætlanir og gransking.

 


