Álit
í
løgtingsmáli nr. 65/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna
sjúku v.m. (Pensjónistar varðveita dagpening)

Bjarni Hammer, løgtingsmaður, hevur vegna Javnaðarflokkin lagt málið fram 19. februar 2020, og
eftir 1. viðgerð 26. februar 2020 er tað beint Trivnaðarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 3. mars 2020.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Landsfelag Pensjónista og við
landsstýrismannin í almannamálum, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Uni Rasmussen, Jóhan Eli Poulsen, Rósa Samuelsen, Erhard Joensen, Sirið Stenberg og
Hervør Pálsdóttir) hevur hesar viðmerkingar:
Meirilutin tekur ikki undir við uppskotinum grundað á, at landsstýrismaðurin í komandi tingsetu fer
at kanna dagpeningalógina. Landsstýrismaðurin hevur upplýst fyri tinginum, at hon millum annað
fer at hyggja at ásetingunum um langtíðar sjúk, og hvørt tíðarskeiðið skal leingjast út um núverandi
40 vikurnar. Í hesum sambandi er tað upplagt at hyggja at viðurskiftunum hjá arbeiðandi
pensjónistum, nú pensjónsslógin er broytt í tveimum umførum.
Uppskotið nemur tó við eitt viðkomandi, men eisini prinsipielt øki og eigur tí at verða viðgjørt í
einum breiðari høpi.
Í sambandi við at landsstýrismaðurin í næstum fer at gera aðrar broytingar í dagpeningalógini, er tað
nærliggjandi, at hendan støðan eisini fer at verða viðgjørd.
Meirilutin tekur tískil ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.
Minnilutin (Aksel V. Johannesen) heldur, at pensjónistar, sum eru á arbeiðsmarknaðinum, eiga at
varðveita rættin til dagpening.
Hóast pensjónsaldurin hjá okkum í Føroyum er 67 ár, so eru tað fleiri, sum orka at arbeiða, hóast
tey eru farin um pensjónsaldur. Tá tú ert farin um pensjónsaldur, missir tú rættin til dagpening
vegna sjúku, hóast tú framvegis ert á arbeiðsmarknaðinum. Tað hevur víst seg at vera ein dyggur
fíggjarligur smeitur fyri fólkapensjónistar, sum hava tillagað sær lívið eftir ávísari inntøku, tá tey
brádliga gerast sjúk í styttri ella longri tíðarbil.
Minnilutin tekur við hesum viðmerkingum undir við málinum og mælir Løgtinginum til at
samtykkja uppskotið.
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