SAMFERÐSLUMÁLARÁÐIÐ
Ministry of Transport, Infrastructure and Labour

Tórshavn, tann 12. apríl 2019
Mál nr. S 6400-046/18

Rættarnevndin
Í sambandi við løgtingsmál nr. 153/2018: Uppskot til løgtingslóg um at banna mismuni og
tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum
Viðvíkjandi § 1
- Tá ið landsstýrismaðurin í samferðslumálum varð kallaður á fund við Rættarnevndina,
varð m.a. tosað um, at eyðkennini í § 1 áttu at verið strikað. Samferðslumálaráðið heldur
tað vera óheppið, um hetta verður gjørt.
- Mælt verður til at gera málsliga rætting: “tjóðskaparligum” verður broytt til:
“tjóðskaparligan”, og “fólkaeyðkenniligum” til: “fólkaeyðkenniligan”.
Viðvíkjandi § 3, stk. 4
Mælt verður til at strika orðini: “rundskrivi, felagssemju ella”. Hetta hevur við sær, at 70 ára
fráfaringaraldurin í rundskrivi frá Fíggjarmálaráðnum verður settur til viks, og møguligar
mannagongdir hjá Kommunum, har tey siga fólk úr starvi, tá ið tey hava nátt ávísan aldur, verða
somuleiðis settar til viks. Fundur hevur verið við Fíggjarmálaráðið, sum tekur undir við hesum.
Fíggjarmálaráðið ætlar at seta rundskrivið um fráfaringaraldur úr gildi samstundis, sum lógin
kemur í gildi.
Viðvíkjandi § 2, stk. 6
Tá ið landsstýrismaðurin í samferðslumálum varð kallaður á fund við Rættarnevndina, varð m.a.
tosað um, at tað er sera ymiskt, nær fólk føla seg happað. Summi kunnu føla seg happað, orsakað
av eini útsøgn ella gerð, hóast tann, sum kom við útsøgnini ella gerðini, ikki hevði ætlan um at
happa.
Skotið verður upp at orða § 2, stk. 6 soleiðis:
“Stk. 6. Happing er at rokna sum mismunur, tá ið óynsktur munnligur ella likamligur atburður
verður framdur við tí endamáli, at ein persónur vegna tey í § 1 nevndu eyðkenni skal kenna seg
minni verdan, ella lagt verður upp til hóttandi, niðrandi, eyðmýkjandi ella ódámligt huglag fyri
viðkomandi.”
Viðvíkjandi § 11, stk. 2
Serligu viðmerkingarnar til ásetingina eiga at vera, at landsstýrismaðurin skal heita á arbeiðsgevarafeløgini og arbeiðstakarafeløgini um at koma við einum tilmæli um ein løgfrøðing, sum
skal umboða tey í nevndini. Sum nú er stendur “kann”.
Viðvíkjandi § 14, stk. 1
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Málslig rætting: “hesi” verður broytt til: “hesa”.
Viðvíkjandi § 14, stk. 2
Skotið verður upp at skoyta ein setning upp í § 14, stk. 2, sum er soljóðandi:
“Fasti Gerðarrættur tekur støðu til, um ein kollektivur sáttmáli er í ósamsvari við lógina.”
Orsøkin til hetta er, at um so er, at klagunevdnin hevur tikið eina avgerð í einum máli, sum
viðvíkur einum kollektivum sáttmála, og málið so verður lagt fyri Føroya Rætt, kann málið verða
burturvíst frá Rættinum, tí tað eigur at vera avgjørt fakrættarliga í Fasta Gerðarrætti. Fyri at
sleppa undan hesum, er best, at tað stendur beinleiðis í lógaruppskotinum, at mál, sum viðvíkja
kollektivum sáttmálum, vera viðgjørd í Fasta Gerðarrætti.
Fylgibólkurin
Víst verður annars til skrivið, sum Samferðslumálaráðið hevur gjørt í samráð við fylgibólkin, ið
varð settur í sambandi við arbeiðið við lógaruppskotinum.
Vinarliga
Heðin Mortensen
landsstýrismaður
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