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Frá søgum til dokumentatión
13 fakfeløg hava tikið stig til at gera kanning, sum lýsir í hvønn mun lønardumping og óskipað
viðurskifti eru ein trupulleiki á føroyska arbeiðsmarknaðinum
Vit kenna tær øll. Søgurnar um lønardumping og óskipaða arbeiðsmarknaðin.
Tú møtti honum kanska eina náttina á veg heim. Útbúnað handverkaranum úr eysturevropa, sum
grátkomin greiddi frá strævnum 12 tíma arbeiðsdøgum. Við lítlari ella ongari eykasamsýning fyri
úrtíð, og eini tímaløn langt undir henni hjá einum føroyskum handverkara.
Ella tak ferðavinnuna. Hotell og matstovur, har tíðindi ganga um Michelin-stjørnur og virðislønir og
boðað verður frá hundraðtals nýggjum arbeiðsplássum komandi árini. Vit eru glað og stolt, ja, men
tað hoyrist okkurt graml. Um kokkar, tænarar og vaskikonur, har tað als ikki altíð er nøkur
sjálvfylgja, at arbeiðsgevarin heldur sáttmálan ella feriulógina, og har mannarætturin at skipa seg í
fakfelag kann fáa avleiðingar. Sum mamman hjá eini gentu, ið starvast á eini matstovu í Havn,
segði á Facebook: Fer eitt starvsfólk í eitt fakfelag, so verða vaktirnar kubbaðar niður (...)
Í fiskivinnuni fáa nøvn sum Anita og Lafayette okkum at hugsa um reiðarí, sum leggja sektin á
sáttmálar. Og lýsingarnar frá manningarfeløgunum um mynstringarbann minna á, at tað eru
sáttmálaviðurskifti, sum ikki eru í lagi.
Úr flutningvinnuni hoyrast søgur um kvinnur og menn, sum fáa ólíka løn fyri at koyra lastbil, og um
útlendingar, sum arbeiða 16 tímar út í eitt og sova í lastbilinum um náttina.
Soleiðis kundu vit hildið áfram. Men hetta eru í stóran mun søgur og gitingar.
Søgurnar kunnu vera meira og minni sannar. Tær geva okkum tó eina ábending um, at vit í
Føroyum kunnu hava nakrar av somu trupulleikunum við óskipaðum viðurskiftum á
arbeiðsmarknaðinum, sum vit ofta frætta um úr øðrum londum.
Sum umboð fyri útvið 14.000 limir, arbeiðstakarar á føroyska arbeiðsmarknaðinum, kenna vit 13
fakfeløg tað, sum okkara felags ábyrgd at eftirkanna, um søgurnar og uppáhaldini hava nakað hald
í veruleikanum. Tí hava fakfeløgini tikið lógvatak og sett sær fyri at fáa kannað, í hvønn mun
lønardumping og óskipað viðurskifti eru ein trupulleiki á føroyska arbeiðsmarknaðinum.
Høvuðsendamálið er at savna vitanina, sum feløgini hvør í sínum lagi liggja inni við og eftirkanna
søgurnar. Skjalprógva støðuna. Vit vilja vita hvat, ið vendir upp og hvat, ið vendir niður. Heldur enn
gita.
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Talan er um eina skjóta kanning, har eitt kanningarfólk hevur arbeitt í fýra mánaðir, við bæði at
kanna og skriva frágreiðingina. Av praktiskum orsøkum hevur kanningin verið avmarkað til útvald
økir, og er valið fallið á tvey økir við serligum avbjóðingum, nevniliga ta skjótt vaksandi hotel- og
matstovuvinnuna og um útlendingar í byggivinnuni. Tað er Liljan Weihe, fjølmiðlafólk og
samfelagsfrøðingur, sum hevur gjørt kanningina fyri feløgini.
Vit halda, at viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum sum heild eru góð. Kanningin vísir tó, at tað eru
undantøk, at tað eru viðurskifti, sum ikki eru nøktandi, og har nakað má gerast. Kanningin leggur
seg eftir at avdúka mynstur, sum vísa afturvendandi og meira generellar trupulleikar. Heldur enn
einstakar hendingar, sum kunnu koma fyri, og sum ikki siga so nógv um støðuna sum heild.
Henda kanningin varpar ljós á øki, sum higartil í stóran mun hevur ligið í myrkri. Vit fáa vent
nøkrum steinum fyri at vita, hvat goymir seg inni undir. Øllum steinum fáa vit ikki vent í senn, men
er tað okkara vón, at kanningin kann verða byrjanin til, at vit framhaldandi fara at eftirkanna og
varpa ljós á trupulleikar við lønardumping og óskipaðum viðurskiftum. Soleiðis at vit áhaldandi fara
at umrøða og kjakast um trupulleikarnar alment – og í felagsskapi royna at loysa trupulleikarnar.
Tað er okkara vón, at vit sum fakfeløg við hesi kanningini fáa eitt betri útgangsstøði at viðgera og
loysa teir trupulleikar, sum kunnu vera av lønardumping og óskipaðum viðurskiftum. Hetta er
okkara felags ábyrgd sum fakfeløg. Men eisini so at tað verður lættari at finna loysnir saman við
politisku skipanini og arbeiðsgevarunum.
Nú eru tað rættiliga nógv ár síðani, at føroysk fakfeløg seinast lótu gera livikorskanningar og aðrar
kanningar av løntakaraviðurskiftunum. Tí er tað gleðiligt, at feløgini hava tikið hetta stigið. Tað skal
vera okkara vón, at vit við hesum góða samstarvi fara at gera fleiri kanningar í framtíðini, sum
kunnu verða við til at lýsa umstøðurnar hjá løntakarunum í Føroyum. Øllum arbeiðstakarum at
gagni.

Fakfelagssamstarvið

Føroya Handverkarafelag

Starvsmannafelagið

Havnar Handverkarafelag

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar

Havnar Arbeiðarafelag

Føroya Pedagogfelag

Føroya Arbeiðarafelag

Havnar Arbeiðskvinnufelag

Heilsuhjálparafelag Føroya

Akademikarafelag Føroya

Heilsurøktarafelag Føroya

Føroya Lærarafelag

Føroya Fiskimannafelag
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1. Inngangur
”Í øðrum loftsrúminum búgva tveir mans. Annar kemur kemur út um, men vil ikki lova mær inn at
síggja hvussu hann býr. Eg sleppi tó at hyggja inn gjøgnum hurðina. Kamarið er eitt loftsrúm og
hevur sama skap sum eitt tjald. Lágt til loftið og skráveggir. Mennirnir búgva bókstaviliga á
ovastaloftinum, millum ventilatiónsanleggið í reyða húsinum í Jekaragøtu 8 í Havn.”
Hvussu ber tað til, at rumenar búgva uppi undir væðingini, millum ventilatiónsannlegg, á einum
lofti í Havn? Og hvussu ber tað til, at hóast Føroyar ongantíð hava verið betri fyri enn nú, verða
ungir dreingir snýttir fyri sína feriuløn?
13 fakfeløg hava tikið stig til at lýsa og greina óskipaði viðurskifti og lønardumping á føroyska
arbeiðsmarknaðinum.
Fakfeløgini hava ynskt eina frágreiðing um, hvussu óskipaði arbeiðsmarknaðurin sær út í Føroyum í
dag. Tilsamans umboða hesi feløg næstan 14.000 føroyingar. Tey, sum standa aftanfyri kanningina,
eru:
Mynd 1

Starvsmannafelagið
Føroya Pedagogfelag
Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar
Føroya Lærarafelag
Havnar Arbeiðskvinnufelag
Akademikarafelag Føroya
Føroya Handverkarafelag
Havnar Handverkarafelag
Havnar Arbeiðarafelag
Føroya Arbeiðarafelag
Heilsuhjálparafelag Føroya
Heilsurøktarafelag Føroya
Føroya Fiskimannafelag
Umboðandi limir

1.700
1.500
820
800
450
390
1.000
1.000
750
3.500
600
360
1.000
13.870

Tøl frá Fakfelagssamstarvinum

Endamálið við kanningini er at geva fakfeløgum eitt betri útgangsstøði at viðgera og loysa
trupulleikar uppá. Eisini saman, um talan er um felags avbjóðingar. Kanningin varpar ljós á støðuna
á arbeiðsmarknaðinum, so tað verður lættari at finna munagóðar loysnir saman við politisku
skipanini og arbeiðsgevarunum.
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Talan er um eina skjóta kanning, og tí leggur arbeiðssetningurin eisini upp til at miðsavna seg um
útvald arbeiðsøki, har møgulig lønardumping og óskipaði viðurskifti eru ein trupulleiki. Kanningin
lýsir eisini avleiðingarnar fyri løntakaran. Hetta verður gjørt við dulnevndum samrøðum, sum
verður stuðlað av samrøðum við avvarðandi løntakarafeløg.

Høvuðsniðurstøður
Arbeiðsloysið í Føroyum er metlágt, og tað ávirkar niðurstøðurnar í kanningini. Arbeiðstakarar
kunnu lættliga fáa sær annað starv, um tey ikki meta seg fáa røttu løn ella sømdir frá
arbeiðsgevarunum. Tað merkir, at arbeiðsgevarar eru tilvitaðir um, at arbeiðstakarin má hava
góðar sømdir, um arbeiðsgevarin skal halda fast í arbeiðsmegini, og sum heild er støðan á
arbeiðsmarknaðinum av tí sama rættiliga góð.
Men tað eru undantøk. Í hesi kanning verður sjóneykan sett á umstøðurnar hjá útlendingum í
byggivinnuni og á vaksandi hotel- og matstovuvinnuna. Í byggivinnuni er ein alsamt størri partur av
arbeiðsmegini útlendingar. Hesir kenna ikki føroyska arbeiðsmarknaðin og vita ikki, hvørji rættindi
– og eisini skyldur – fylgja við, tá man er partur av føroysku arbeiðsmegini. Í matstovuvinnuni eru
starvsfólkini ofta ung og kenna ikki síni rættindi.
Útlendsk arbeiðsmegi
Í 2018 fingu 583 útlendingar arbeiðsloyvi fyrstu ferð í Føroyum. Av hesum eru nógv teir flestu
rumenar. Afturat hesum 583 eru allir útlendingarnir, sum hava arbeitt í Føroyum í áravís.
Útlendingarnir arbeiða í stóran mun í byggivinnuni sum ófaklærd arbeiðsmegi. Tað merkir, at teir í
útgangsstøðinum fáa lægst møguligu sáttmálaløn, sum í løtuni er 132,24 kr. um tíman.1
Sambært útlendingunum, hava teir ofta útbúgving úr heimlandinum, men hon er ikki viðurkend í
Føroyum. Enn hevur ongin – hvørki arbeiðsgevarar ella arbeiðstakarar/fakfeløg2 – kannað støðið á
útbúgvingunum hjá útlendingunum, sum koma til Føroya at arbeiða.
Hetta ber til, tí “Lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på
visse former for beskæftigelse”3 er sett soleiðis saman, at um arbeiðsloysið er lægri enn 3,5%,
kunnu arbeiðsgevarar frítt innflyta arbeiðsmegi úr ES uttan krav um, at ES-borgarin skal vera
faklærdur fyri at fáa arbeiðs- og uppihaldsloyvi. Tað er annars krav, tá arbeiðsloysið er lægri enn
6%, men hægri enn 3,5%. Tá eru tað bert faklærdir arbeiðstakarar innan byggi- og

1

Smb. sáttmála ml. Havnar Arbeiðarafelag og Føroya Arbeiðsgevarafelag. https://www.haf.fo/media/1092/lønartalva2019.pdf
2
Tey spurdu í hesi kanning eru Húsavarðartænastan, Firmport, Havnar Handverkarafelag og Havnar Arbeiðarafelag,
umframt útlendsku keldurnar.
3
https://logir.fo/Lov/462-fra-17-06-2008-for-Faeroerne-om-udlaendinges-adgang-til-opholdstilladelse-med-henblikpa-visse
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verklagsvinnuna, sum kunnu fáa arbeiðs- og uppihaldsloyvi, og arbeiðgevararnir skulu kunna
skjalprógva at talan er um faklærda arbeiðsmegi, sum kemur til Føroya at arbeiða.
Arbeiðsloysið hevur verið lægri enn 3,5% síðani desember 2014. Í løtuni er so gott sum onki
gjøgnumskygni viðvíkjandi útlendingunum, sum koma til Føroya at arbeiða, altso um talan er um
faklærda ella ófaklærda arbeiðsmegi. Tað er heldur onki eftirlit við, um útlendingarnir gera faklært
ella ófaklært arbeiði, meðan teir eru í Føroyum. Lógin er annars púra greið, útlendingar skulu
setast og lønast eftir somu treytum sum føroyingar.
Útlendingaøkið í Føroyum liggur hjá fleiri ymiskum myndugleikum, bæði føroyskum og donskum.
Útlendingaøkið tykist illa skipað og onki eftirlit er á økinum. Tí er tað eisini ringt at siga, hvar
ábyrgdin liggur. Útlendingastovan hevur hvørki heimild ella ábyrgd at fara út at gera eftirlit, men
vísir til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, og løgregluna í Føroyum. SIRI
kennir onki til nakað eftirlit á økinum, men sigur, at avvarandi myndugleikar á økinum eru í ferð við
at skipa eftirlit av arbeiðsgevarum, sum brúka útlendska arbeiðsmegi í Føroyum, men vísa til
føroysku løgregluna. Løgreglan fekk fyrispurning um hetta 30. apríl í ár, men hevur ikki svarað
fyrispurninginum enn.
Útlendingarnir greiða eisini frá, at hjálpin teir fáa frá føroysku myndugleikunum ikki er nøktandi. Til
dømis fáa teir ikki kunning um, at teir kunnu fáa eftirlønina útgoldnað, tí teir eru í
tíðaravmarkaðum størvum í Føroyum. Somuleiðis fáa teir heldur ikki kunning um, at teir kunnu
frítakast fyri ALS- og barsilsgjald, tí teir ikki eru fevndir av hesum skipanum.
Útlendingarnir, sum koma til Føroya at arbeiða, eru í landinum í styttri tíðarskeið. Tað merkir, at
vanliga verður avtala gjørd um, at teir fáa starv hjá einum ávísum arbeiðsgevara í eitt ár í senn, og
hesin syrgir fyri, at teir hava eitt stað at búgva, meðan teir eru í landinum. Tann fyritøkan, sum
hevur fingið flest útlendingar til Føroya at arbeiða seinastu árini, er Firmport. Heðin Lamhauge er
stjóri í Firmport. Frá 2015 til 2018 hevur Firmport fingið 204 upprunaloyvi til rumenar, sum arbeiða
ella hava arbeitt í Føroyum. Útlendingarnir fáa umvegis Firmport størv hjá øðrum aktørum í
byggivinnuni, t.d. hjá Húsavarðartænastuni, mótvegis einum ávísum gjaldi til Firmport. Vanliga er
partur av avtaluni millum Firmport og byggivinnufyritøkuna, at Heðin Lamhauge tekur sær av
øllum pappírsarbeiðnum og syrgir fyri, at rumenarnir fáa ein møbleraðan bústað við hentleikum,
sum teir gjalda fyri.
Í nógvum førum er tó talan um, at teir búgva undir sera vánaligum korum. Kanningin vísir, at
útlendingar verða stappaðir saman í illa farnum húsum. Ofta bæði tveir og tríggir í hvørjum kamari.
Í onkrum føri eru loftsrúm enntá tikin í nýtslu til at hýsa útlendingum. Soleiðis hava tveir mans,
faðir og sonur, búð á einum ovastalofti í Havn – bókstaviliga í einum ventilatiónsanleggi.
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Húsaleigan hjá hesum rumenum er millum 2000 og 2300 kr. um mánaðin. Teir, sum búgva
einsamallir gjalda 2300 kr. um mánaðin. Teir sum búgva tveir ella tríggir saman á hvørjum kamari
gjalda 2000 kr. um mánaðin í part. Tað merkir, at í summum førum gjalda rumenar tilsamans 6000
kr. um mánaðin fyri eitt kamar, sum er áleið 12 fermetrar til støddar. Menninir, sum búgva á
ovastaloftinum gjalda tó bara 1700 kr. um mánaðin.
Húsaleigan bleiv hækkað 1. mars í ár, frá 1750 kr. til 2000 kr. um mánaðin fyri tvey- og
trýmanskømur, og frá 2000 kr. til 2300 kr. um mánaðin fyri einkultkømur. Rumenarnir fingu boðini
um hækkingina 19. februar, altso bara 10 dagar áðrenn leigan varð hækkað. Leigulógin ásetur
annars, at um húsaleigan verður hækkað, skal tað fráboðast skrivliga fýra mánaðir áðrenn.
Sambært rumenunum verður húsaleigan goldin í reiðum peningi eina ferð um mánaðin. Tað
gongur soleiðis fyri seg, at teir fáa boð frá Heðini Lamhauge nakrar dagar áðrenn húsaleigan
verður kravd inn. So hava rumenarnir møguleika at heva peningin, so hann er tøkur, tá Heðin
Lamhauge kemur eftir henni.
Hotel- og matstovuvinnan
Hotel- og matstovuvinnan er í stórum vøkstri orsakað av øktu ferðavinnuni í Føroyum. Tað merkir
at stórur gravgangur er eftir starvfólki. Tøl frá Hagstovuni vísa, at talið av løntakarum í hotel- og
matstovuvinnuni er vaksið við 244 løntakarum frá 2013 til 2018. Ein skjót leiting á starv.fo vísir, at
vinnan vantar nógva arbeiðsmegi, og aktørarnir í vinnuni greiða frá, at tað er ein stór avbjóðing at
fáa starvsfólk til hesa vinnu.
Fyri løntakaran hevur tað tó sínar fyrimunir. Kanningin vísir, at viðurskiftini hjá stóru aktørunum í
hesi vinnu, Gist & Vist og Hotel Hafnia, sum heild eru góð. Arbeiðsgevararnir vita, at teir mugu fara
væl við sínum starvsfólkum, bæði tá tað snýr seg um løn og trivnað, annars fara starvsfólkini bara í
starv hjá onkrum øðrum. Sjálvandi stinga ósemjur seg upp millum arbeiðsgevara og
løntakara/fakfelag viðhvørt, men yvirskipað er støðan góð.
Verri er hjá smærru aktørunum í vinnuni. Ofta eru starvsfólkini ung. Tey hava onga útbúgving og
ongar arbeiðsroyndir. Størv í hotel- og matstovuvinnuni eru ofta teirra fyrstu fet út á
arbeiðsmarknaðin. Tey vita tí oftast heldur ikki, hvørji rættindi tey hava. Kanningin vísir á dømi, har
løntakarar ikki fáa frítíðarløn, tilboð um svarta løn og yvirhøvur ringar arbeiðsumstøður.
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2. Kanningarháttur
Fyri at kanna óskipaðu viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum, er farið rættiliga journalistiskt til verka.
Kanningarøkið er í útgangsstøðinum ógvuliga stórt – allur tann føroyski arbeiðsmarknaðurin – og tí
hevur verið neyðugt at fáa eina yvirskipaða mynd av viðurskiftunum á arbeiðsmarknaðinum, fyri
síðani at avmarka kanningina til ávís øki.
Kanningin er sett í verk, tí nógvar leysasøgur eru um viðurskiftini á føroyska arbeiðsmarknaðinum.
Leysasøgur, sum blíva við at ganga aftur, ár aftaná ár. Serliga eru tað leysasøgur innan
byggivinnuna, flutningsvinnuna og hotel- og matstovuvinnuna, sum hoyrast við jøvnum
millumbilum.

Fakfeløgini
Fyri at fáa eina yvirskipaða mynd av arbeiðsmarknaðinum varð byrjað við at tosa við forfólk í
fakfeløgum, sum umboða løntakarar í hesum vinnum. Hetta fyri at fáa innlit í, hvørjar trupulleikar
feløgini uppliva í teirra dagligdegi. Forfólk og starvsfólk í ymisku feløgunum eru dagliga í sambandi
við bæði limir og onnur um viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum.
Tosað var við forfólk og starvsfólk hjá Havnar Arbeiðskvinnufelag, Havnar Arbeiðarafelag, Føroya
Arbeiðarafelag, Havnar Handverkarafelag og Føroya Handverkarafelag.
Tað, sum gongur aftur í øllum feløgunum, er, at tíðirnar eru góðar í Føroyum. Tað ávirkar eisini
umstøðurnar hjá løntakarunum á arbeiðsmarknaðinum. Til dømis í matstovuvinnuni, har tað uttan
trupulleikar ber til at fáa nýtt starv, um løntakarin ikki er nøgdur við løn og onnur
setanarviðurskifti. Hjá handverkarunum er støðan tann sama.
Feløgini vísa á, at sum heild eru viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum góð. Løntakarar fáa í stóran
mun ta løn teir skulu hava, og samstarvið millum fakfeløg og arbeiðsgevarar er konstruktivt.
Sambært feløgunum eru viðurskiftini í fiskivinnuni á landi í ordan. Innan vaskiarbeiði – bæði privat
og alment – eru viðurskiftini eisini góð, og hjá størru aktørunum í hotel- og matstovuvinnuni eru
viðurskiftini eisini á góðari leið. Undantøk eru tó. Smærru aktørarnir í matstovuvinnuni hava í
summum førum trupult við at geva starvsfólkunum sáttmálaásettu lønina, frítíðarløn og yvirhøvur
góðar arbeiðsumstøður, og stór spurnartekin verða sett við, hvørt útlendingar verða løntir rætt og
ikki minst um teir verða viðfarnir væl.
Ræðusøgur um ólógliga arbeiðmegi, sum javnan síggjast í okkara grannalondum, eru ikki til í
Føroyum. Fakfeløgini útiloka ikki, at onkur einstakur ólógligur arbeiðstakari kann vera í Føroyum,
tað kann til dømis vera familja hjá onkrum herbúgvandi útlendingi, sum í eitt styttri tíðarskeið
arbeiðir eitt sindur í Føroyum, men yvirskipað er tað ikki ein trupulleiki.
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Nógv teir flestu útlendingarnir, sum koma henda vegin at arbeiða, hava uppihalds- og arbeiðsloyvi.
Hesir arbeiða í størstan mun í byggivinnuni, men eisini í hotel- og matstovuvinnuni, í fiskivinnuni, í
alivinnuni, flutningsvinnuni og hjá bilverkstøðum. Útlendingarnir skulu sambært lóg lønast eftir
føroyskum sáttmála uttan so, at teir koma til landið at arbeiða eftir sokallaðu “montørregluni”4.
Onki krav er um løn og arbeiðsviðurskifti annars, tá útlendingar koma til landið at arbeiða eftir
montørregluni, men teir mugu í mesta lagi vera í Føroyum í tríggjar mánaðir.
Fakfeløgini vísa eisini á, at hóast lønarseðlarnir hjá útlendingunum kunnu vísa, at teir fáa løn
sambært sáttmála, so rinda útlendingarnir eisini ofta húsaleigu til arbeiðsgevaran. Í summum
førum tykist húsaleigan vera órímiliga høg í mun til leigumálið, og soleiðis kann arbeiðsgevarin
umvegis leiguna lækka lønina hjá útlendingunum.
Yvirhøvur vístu fakfeløgini á, at tað kann vera sera trupult hjá teimum at skjalprógva óskipaði
viðurskifti, tí ofta eru formlig viðurskifti ikki í ordan, sum til dømis setanarbrøv og lønarseðlar. Tað
er eisini trupult at fáa løntakarar, sum hava verið fyri órætti, at úttala seg, tí tey eru bangin fyri, at
tað kann fáa fylgjur fyri tey.
Viðvíkjandi útlendskari arbeiðsmegi í Føroyum, gongur eitt navn aftur hjá øllum. Heðin Lamhauge.
Heðin Lamhauge eigur og er stjóri í fyritøkuni Firmport, sum er ein vikarstova, sum innflytur
útlendska arbeiðsmegi, rumenar, til føroyskar fyritøkur, serliga í byggivinnuni.
Viðvíkjandi hotel- og matstovuvinnuni gongur aftur, at trupulleikar eru í vinnuni, men at tað serliga
er hjá smærru aktørunum, at viðurskiftini ikki eru í lagi.

Avmarking
Eftir at hava tosað við fakfeløgini bleiv kanningin avmarkað til at snúgva seg um
arbeiðsviðurskiftini í byggivinnuni og hotel- og matstovuvinnuni.
Viðurskiftini í byggivinnuni avmarka seg til rumenar í byggivinnuni, tí hetta er nógv tann størsti
bólkurin av útlendingum, sum koma til Føroya at arbeiða. Her verður eisini kannað, hvussu
bústaðarviðurskiftini eru hjá rumenunum.
Í hotel- og matstovuvinnuni verður við dømum víst á trupulleikar, sum eru hjá smærru aktørunum í
vinnuni, t.d. at starvsfólk ikki fáa frítíðarløn, lønarseðlar o.a.

4

Sí §34 í Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Færøerne, sum broytt við bekendtgørelse nr. 252 frá 17. mars
2014, https://logir.fo/Bekendtgorelse/636-fra-07-06-2010-om-udlaendinges-adgang-til-Faeroerne#chapter-9a8d0cb44acd-4afe-985f-3bfd1accc10a
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Keldur
Fyri at fáa neyvt innlit í viðurskiftini í byggivinnuni og hotel- og matstovuvinnuni er neyðugt at hava
keldur, sum kunnu úttala seg um hesi viðurskifti.
Tað er torført at fáa atgongd til útlendskar arbeiðstakarar í Føroyum. Nógv teir flestu
útlendingarnir í byggivinnuni eru rumenar, men teir líkjast ikki frá føroyingum, so tað er ikki lætt
bara at steðga teimum á gøtuni. Man má kenna onkran, sum kennir onkran, sum kann geva
atgongd til útlendingarnar.
Aftaná drúgva tíð gloppaðist ein hurð, og tað lukkaðist at sleppa inn um í rumenska umhvørvið í
Føroyum. Tey eru nógv fleiri enn man gevur sær far um. Summi hava verið í Føroyum í nógv ár og
tosa flótandi føroyskt, meðan onnur eru í Føroyum í styttri tíðarskeið og arbeiða. Eftir at vera
komin inn um gekk tað væl at finna keldur. Ein kelda leiðir víðari til tí næstu. Rumenar koma
saman til rumenskt-ortodoksar guðstænastur í Føroyum, og í mai mánaði var eisini fundur við
nógvar rumenar í sambandi við, at rumenski ambassadørurin í Danmark vitjaði í Føroyum.
Samanlagt eru samrøður gjørdar við nógvar rumenar og fleiri samrøður við summar av teimum.
Rumenarnir fingu í boði at vera dulnevndir og hava allir tikið av møguleikanum. Í kanningini verða
samrøðurnar brúktar undir einum, so ongin verður beinleiðis endurgivin. Hetta fyri at tryggja
keldurnar.
Nógvir føroyskir ungdómar arbeiða í hotel- og matstovuvinnuni, tí var tað ikki líka trupult at finna
keldur innan hesa vinnu. Samrøður eru gjørdar við nógv ung fólk, sum starvast hjá ymiskum
arbeiðsgevarum í Havn, tí tað er í høvuðsstaðnum, at vinnan er størst. Keldurnar arbeiða bæði hjá
størru aktørunum og smærru aktørunum í vinnuni. Hetta fyri at fáa eina mynd av, um tað er
munur á arbeiðsviðurskiftunum hjá størru og smærru aktørunum.
Ungu fólkini vóru eisini hjálpsom at vísa á onnur ung, sum starvast í vinnuni. Í kanningini verða trý
ung fólk endurgivin, sum umboða trupulleikarnar, sum eru í hesi vinnu. Tey hava eisini øll fingið í
boði at vera dulnevnd og hava øll tikið av møguleikanum. Orsøkin er, at tey eru ung og bangin fyri
at tað fer at fylgja teimum í framtíðini, um tey traðka alment fram við teirra upplivingum og
atfinningum.
Arbeiðsgevararnir hava eisini fingið høvi til at gera viðmerkingar til lýstu arbeiðsumstøðurnar í
kanningini. Arbeiðsgevararnir í byggivinnuni, sum hava fingið høvi at gera viðmerkingar eru: Heðin
Lamhauge, eigari og stjóri í Firmport, og Sámal Erik Hentze, eigari av Húsavarðartænastuni og
formaður í Havnar Handverksmeistarafelag. Harafturat er fíggjarstjórin hjá Articon, Niclas Joensen,
við í kanningini. Orsøkin er, at Articon ferð aftaná ferð verður nevnt sum eitt gott arbeiðspláss, tá
tosað verður við rumenarnar í Føroyum.
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Í hotel- og matstovuvinnuni hava arbeiðsgevararnir á smærru matstovunum eisini fingið høvi at
gera viðmerkingar. Teir verða ikki nevndir við navni í kanningini, tí umrøddu dømini í kanningini
bert eru dømi, sum skulu lýsa ein størri trupulleika í vinnuni. Harafturat eru stjórin og fíggjarstjórin
hjá Gist & Vist, Jóhannes Jensen og Sjúrður Horsdal, og Pætur Thomsen, stjóri á Hotel Hafnia, við í
kanningini, tí viðurskiftini yvirskipað eru betri hjá størru aktørunum í hesi vinnu.
Felags fyri keldurnar er, at tey hava fingið eina frásøgn frá samrøðum til viðmerkingar áðrenn
samrøðan er endurgivin í kanningini. Hetta er tó ikki galdandi fyri rumenarnar, men í staðin eru
fleiri samrøður gjørdar til tess at tryggja, at teir eru rætt endurgivnir.
Hagtøl eru fingin til vega frá Hagstovu Føroya, SIRI, Útlendingastovuni og ymsum frágreiðingum.
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3. Samfelagslýsing
Føroyska samfelagið er væl fyri. Tað hava ongantíð verið so nógvir íbúgvar í Føroyum sum júst nú.
Bruttotjóðarúrtøkan er farin upp um 20 mia. kr., arbeiðsloysið er metlágt og løntakaratalið
methøgt. Nógv virksemi er í gongd – bæði innan privata og almenna geiran. Tað merkir, at hendur
ikki eru til alt virksemið í landinum. Vit noyðast tí at innflyta arbeiðsmegi.

Arbeiðsloysi
Í løtuni er arbeiði til allar hendur og meira afturat í Føroyum. Nýggjastu tølini frá Hagstovuni vísa,
at arbeiðsloysið er metlágt. Einans 1,2% í mars mánaði í ár.5
Mynd 2

Mynd frá Hagstovu Føroya

Á myndini frá Hagstovuni sæst, at arbeiðsloysið er minkað støðugt síðani 2011. Hetta er gott fyri
løntakarar og merkir, at kapping er um góðu starvsfólkini. Arbeiðsgevarar mugu fara væl við
starvsfólkunum, um teir vilja halda fast í teimum. Henda kanning vísir eisini, at støðan á
arbeiðsmarknaðinum í stóran mun er góð.

5

http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/12-arbeidsleys-i-mars-og-fellur-framvegis
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Útlendingar og fólkavøkstur
1. mai í ár vóru vit 51.705 íbúgvar í Føroyum. Orsøkin er bæði høgt burðaravlop, sum er munurin
millum fødd og deyð, men eisini høg nettotilflyting, sum er munurin millum tilflyting og fráflyting.
Mynd 3

Nettotilflyting eftir ríkisborgaraskapi
Nettotilflyting aðrir ríkisborgarar enn danskir
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Myndin vísir nettotilflytingina til Føroya eftir ríkisborgaraskapi.
Kelda: Hagstova Føroya

Um vit hyggja eftir nettotilflytingini, so var hon 564 í 2018 í mun til 240 í 2014. Ein stórur partur av
nettotilflytingini eru útlendingar, sum flyta til Føroya. Nettotilflytingin hjá øðrum ríkisborgarum
enn donskum sæst í bláu stabbunum á myndini omanfyri. Tey flestu koma úr øðrum ES-londum
enn norðurlondum. Vanliga er størstiparturin av nettotilflytingini danskir ríkisborgarar, sum flyta til
Føroya, men í 2018 var meira enn helvtin útlendingar, 283 av 564.
Sambært Hagstovuni vaks fólkatalið í Føroyum við 883 fólkum í fjør – harav var nettotilflytingin av
útlendingum altso 283 av teimum, ella umleið ein triðingur av øllum fólkavøkstrinum.
Útlendingarnir koma til Føroya fyri at arbeiða. Samstundis sum arbeiðsloysið í Føroyum í løtuni er
metlágt, vísa hagtølini, at talið á løntakarum bara veksur.6

6

http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/2019/06/27200-lontakarar-i-mars-fleiri-leggjast-afturat
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Mynd 4

Mynd frá Hagstovu Føroya

Í mars mánaði í ár vóru 27.199 løntakarar í Føroyum. Á talvuni sæst, at talið er hækkað støðugt
síðani 2013. Hagstovan hevur greinað tølini og hugt eftir í hvørjum vinnugreinum størsti vøksturin
av løntakarum er.
Mynd 5

Mynd frá Hagstovu Føroya
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Sum tað sæst á myndini, so er nógv tann størsti vøksturin av løntakarum í byggivinnuni, 788 fleiri
løntakarar eru í hesi vinnu í 2018 enn í 2013. Viðvíkjandi hesi kanningini, er eisini vert at leggja til
merkis, at triðstørsti vøksturin er í hotel- og matstovuvinnuni. Har eru 244 fleiri løntakarar í 2018
enn í 2013. Næststørsta hækkingin er hjá kommunum og ríkisstovnum, men hendan hækkingin er
orsakað av, at kommunurnar yvirtóku eldraøkið í 2015.7
Stóri vøksturin í løntakaratalinum í Føroyum skyldast millum annað vaksandi talinum av
útlendingum, sum arbeiða í Føroyum.
Mynd 6

Løntakarar við øðrum ríkisborgaraskapi enn donskum
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Mars 2013

Mars 2014

Mars 2015

Mars 2016

Norðurlendskir ríkisborgarar

Aðrir ES-borgarar

Onnur

Tilsamans

Mars 2017

Mars 2018

Mars 2019

Aðrir europeiskir ríkisborgarar

Kelda: Hagstovan

Sum talvan omanfyri vísir, so er talið av løntakarum við øðrum ríkisborgaraskapi enn donskum
meira enn tvífaldað seinastu fimm árini. Í mars 2019 vóru 1248 útlendskir løntakarar í Føroyum. Í
mars 2013 var talið knapt helvtin, 592 løntakarar.8
Sambært greining hjá Hagstovuni frá 21. februar í ár telja løntakarar við øðrum ríkisfelagsskapi enn
donskum nú 4,4% av samlaða løntakaraskaranum.9 Sum sæst á myndini omanfyri, er tað serliga
talið av ES-borgarum, sum ikki eru norðurlendskir ríkisborgarar, sum er vaksið.

7

http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/2019/02/3500-fleiri-lontakarar-eftir-fimm-arum
Tøl frá Hagstovu Føroya.
9
http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/2019/02/3500-fleiri-lontakarar-eftir-fimm-arum
8
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Tað er danski myndugleikin, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, vanliga nevnt
SIRI, sum gevur útlendingunum arbeiðs- og uppihaldsloyvi í Føroyum. Í sambandi við hesa kanning
er innlit fingið í, hvussu nógv slík loyvi eru givin síðani 2014.
Mynd 7

Innlit og hagtøl frá SIRI

Á myndini omanfyri sæst, at talið av upprunaloyvum – tað eru loyvi, sum eru givin fyrstu ferð – eru
vaksin nógv seinastu fimm árini. Í 2014 var talið av upprunaloyvum 224, í 2018 var talið 583. Tað er
ein vøkstur á 160%.
Tað sæst eisini, at tað serliga eru rumenar og polakkar, sum koma til Føroya at arbeiða. í 2014
fingu 19 rumenar upprunaloyvi at arbeiða í Føroyum, í 2018 var talið meira enn tíggjufaldað, 192.
Hjá polakkunum sæst sama mynstur. Í 2014 fingu 13 polakkar upprunaloyvi at arbeiða í Føroyum, í
2018 fingu níggju ferðir so nógvir polakkar upprunaloyvi, nevniliga 111. Talið av bulgarum, litavum
og letlendingum er eisini vaksið nógv hesi árini, men samlaðu tølini eru væl hægri av rumenum og
polakkum, sum koma til Føroya í arbeiðsørindum.
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Mynd 8

Innlit og hagtøl frá SIRI

Innlit frá SIRI vísir, at tað serliga er byggivinnan, sum innflytur arbeiðsmegi. Innlitið er avmarkað til
tær 10 fyritøkurnar, sum hava fingið flest upprunaloyvi í 2018. Um hugt verður eftir talvuni
omanfyri, so er byggivinnan væl umboða í teimum 10 fyritøkunum, sum innflyta mestu
arbeiðsmegina. Tað eru til Articon, Firmport, J&K Petersen og Húsavarðartænastan. Orsøkin til, at
Articon hevur so nógv upprunaloyvi í 2018, er, at felagið segði sáttmálan við Firmport upp frá 1.
januar í 2018. Tá yvirtók Articon allar útlendingarnar, sum áðrenn høvdu verið settir í felagnum
umvegis Firmport. Tað sæst eisini á talinum av upprunaloyvum hjá Firmport, sum er lækkað frá 70
í 2017 til 40 í 2018.
Hotel- og matstovuvinnan eru eisini umboðað í topp-10 listanum. Smyril Line og Gist & Vist hava
fingið ávikavist 22 og 15 upprunaloyvi í fjør.

Stórur tørvur á arbeiðsmegi
Hóast stóra vøksturin í útlendskari arbeiðsmegi seinastu árini, er tørvurin langt frá nøktaður. 21.
juni í ár vóru 23 starvslýsingar á starv.fo eftir fólki at arbeiða í hotel- og matstovuvinnuni. Av
hesum 23 lýsingunum vóru fleiri lýsingar eftir fleiri enn einum fólki.
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Mynd 9

Skíggjamynd av Facebooksíðuni hjá matstovuni Skeiva Pakkhús, sum Gist & Vist rekur.

Lága arbeiðsloysið merkir, at hendur ikki eru til øll størvini í landinum. Tað elvir til lønartrýst og
prísvøkstur, og tí vilja arbeiðsgevararnir sleppa at innflyta uppaftur fleiri útlendingar til Føroya.
Mynd 10

Skíggjamynd av heimasíðuni hjá Vinnuhúsinum.10

10

https://www.industry.fo/tiðindi/askoðan-hja-foeroyaarbeiðsgevarafelag?Action=1&NewsId=2352&M=NewsV2&PID=12131
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Tað boðaði Vinnuhúsið frá í fráboðan 1. apríl í ár og hetta var eisini boðskapurin á aðalfundinum
hjá Føroya Arbeiðsgevarafelag 3. juni í ár.11 Í ársfrágreiðingini verður greitt frá, at Føroya
Arbeiðsgevarafelag hevur trý tilmæli til føroyska arbeiðsmarknaðin. Tey eru:
• Skipanin við forhondsgóðkenning av fyritøkum til at seta í starv útlendska arbeiðsmegi
eigur at verða víðkað, soleiðis at hon verður galdandi yvirhøvur, ikki einans fyri ESborgarar.
• 3,5% markið í útlendingalógini eigur at verða avtikið.
• Stuðulsskipanir við arbeiði uttanlands eiga at verða tiknar burtur.

Lógir og reglur um útlendska arbeiðsmegi
Útlendingaøkið er skipað í fleiri lógum og kunngerðum, sum kunnu síggjast í fullum líki á
heimasíðuni hjá Útlendingastovuni.12
Í stuttum kann sigast, at norðurlendingar frítt kunnu koma til Føroya at arbeiða. Tá krevst onki
loyvi av nøkrum slagi.
ES-borgarar kunnu eisini koma til Føroya at arbeiða, men til tað krevst arbeiðs- og uppihaldsloyvi.
ES-borgarar kunnu fáa arbeiðs- og uppihaldsloyvi í Føroyum, tá arbeiðsloysið í Føroyum er minni
enn 3,5%. Tá vera ongin krøv sett til førleikar ella útbúgving hjá útlendsku arbeiðsmegini.
Er arbeiðsloysið í Føroyum minni enn 6%, men hægri enn 3,5%, ber eisini til at fáa útlendingar til
Føroya at arbeiða. Tá skulu útlendingarnir vera faklærdir innan ávís handverk og arbeiða innan
byggi- og verklagsøkið. Hendan broyting var gjørd í 2014, tí byggivinnan hevði so stóran tørv á
handverkarum. Faklærdari arbeiðsmegi.
Tað verða eisini sett serlig krøv til innflutning av arbeiðsmegi. Útlendingarnir skulu arbeiða í minsta
lagi 30 tímar um vikuna, og útlendingarnir skulu lønast sambært føroyskum sáttmálum.
Soleiðis stendur í ”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”:
”§ 3. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i et land,
der er medlem af Den Europæiske Union,
1) hvis den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse mindst 30
timer om ugen hos en arbejdsgiver på Færøerne i henhold til en hos arbejdsgiveren gældende færøsk

11
12

https://www.industry.fo/kunning/boklingar-og-fragreiðingar/arsfragreiðingar
https://www.utlendingastovan.fo/fo/loggava/
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overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde, og hvor minimumslønnen ikke er mindre end
minimumslønnen for tilsvarende beskæftigelse hos en færøsk lønmodtagerorganisation,
2) hvis den pågældende på et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis
alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær
beskæftigelse mindst 30 timer om ugen hos en arbejdsgiver på Færøerne som forsker, underviser,
funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v., eller
3) hvis den pågældende uden for de tilfælde, der er nævnt i nr. 1 og 2, har indgået aftale eller fået
tilbud om ordinærbeskæftigelse mindst 30 timer om ugen hos en arbejdsgiver på Færøerne på
sædvanlige færøske løn- og ansættelsesvilkår.
Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 gives, når arbejdsløsheden er under 3,5 pct. Opholdstilladelse
efter stk. 1 med henblik på beskæftigelse som faglært inden for et bestemt håndværksfag hos en
arbejdsgiver inden for bygge- og anlægssektoren gives dog, når arbejdsløsheden er under 6 pct.” 13
Arbeiðsloysið í Føroyum fór niður um 3,5% í desember 2014 og hevur verið tað síðani. Tað merkir,
at tað ikki er krav, at útlendingar, sum koma til Føroya at arbeiða eru faklærdir fyri at fáa arbeiðsog uppihaldsloyvi. Tað ger tað munandi lættari at fáa útlendska arbeiðsmegi til Føroya at arbeiða,
og útlendingarnir kunnu sostatt lønast eftir arbeiðarasáttmálanum, sum er lægst møguliga
sáttmálalønin í byggivinnuni, har stórur partur av útlendsku arbeiðsmegini starvast.

13

https://logir.fo/Lov/462-fra-17-06-2008-for-Faeroerne-om-udlaendinges-adgang-til-opholdstilladelse-med-henblikpa-visse#_edn2
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4. Útlendsk arbeiðsmegi í Føroyum
Hendan kanningin snýr seg um útlendingar í byggivinnuni. Meira ítøkiliga um rumenar, sum eru
komnir til Føroya at arbeiða. Sum áður nevnt, eru rumenar størsti bólkurin av útlendskum
arbeiðarum í Føroyum. Sambært Hagstovuni búgva 230 rumenar í Føroyum í løtuni.
Rumenarnir í hesi kanning starvast í byggivinnuni í Føroyum og verða fyri ein stóran part løntir sum
ófaklærd arbeiðsmegi. Teir eru komnir til Føroya at arbeiða, tá arbeiðsloysið hevur verið minni enn
3,5%. Tað merkir, at onki krav er til arbeiðsgevarar at skjalprógva útbúgvingarnar ella førleikarnar
hjá útlendsku arbeiðarunum.

Umboðsmannavirksemi
Serliga eitt felag hevur fingið rumenska arbeiðsmegi henda vegin. Tað er felagið Firmport, sum
rekur vikarstovu við rumenum. Sambært stjóranum í felagnum, Heðini Lamhauge, hevur hann
umleið 70 rumenar í Føroyum í løtuni. 20 starvast í hansara egnu fyritøku, Firmport, meðan hann
er umboðsmaður fyri 50 mans. Rumenarnir í hesi kanning eru allir upprunaliga komnir til Føroya at
arbeiða gjøgnum Firmport.
Heðin Lamhauge greiðir frá, at hann virkar sum eitt slag av starvsfólkaleiðara fyri rumenarnar, sum
koma til Føroya at arbeiða. Heðin Lamhauge syrgir fyri at rumenarnir fáa arbeiðs- og
uppihaldsloyvi í Føroyum, at teir fáa ein bústað14 og síðani verða settir í starv hjá øðrum fyritøkum
í Føroyum, til dømis hjá Húsavarðartænastuni.
Sámal Erik Hentze eigur Húsavarðartænastuna og er eisini formaður í Havnar
Handverksmeistarafelag. Sambært honum hevur Húsavarðartænastan 18-19 rumenar í starvi.
Hesir hava allir fingið starv og bústað umvegis Firmport. Fyri hesa tænastuna betalir
Húsavarðartænastan Heðini Lamhauge eitt gjald fyri hvønn tíma teir fyrstu 8 tímarnar, sum
útlendingarnir arbeiða hvønn dag. Sámal Erik Hentze vil ikki siga, hvussu stórt gjaldið er fyri hvønn
tíma.
Articon hevur eisini fingið rumenska arbeiðsmegi umvegis Firmport. Avtalan bleiv uppsøgd frá 1.
januar 2018, men heldur ikki Niclas Joensen, fíggjarstjóri hjá Articon, vil greiða ítøkiliga frá
uppsøgdu avtaluni við Firmport.
Aðrar keldur siga, at kostnaðurin fyri rumenarnar liggur um 12% av vanliga lønarkostnaðinum.
Rumenarnir verða løntir sambært sáttmálanum hjá Havnar Arbeiðarafelag. Tað vil siga, at teir fáa
132,24 kr. um tíman fyri vanliga arbeiðstíð umframt 12% í feriuløn, 16 kr. um tíman, og 10% í
eftirløn, 13 kr. um tíman. Samlaða tímalønin við feriuløn og eftirløn er 161 kr. um tíman.
14

Sambært Heðini Lamhauge, so syrgir hann fyri bústaði hjá 75% av rumenunum, sum hann fær til Føroya at arbeiða.
Hini 25% fáa bústað frá fyritøkuni teir arbeiða hjá.
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12% av hesi upphædd svarar til 19-20 kr. um tíman fyri hvønn rumena. Um vit brúka
Húsavarðartænastuna sum dømi, so er gjaldið fyri tænastuna frá Heðini Lamhauge í minsta lagi 19
kr. um tíman fyri 40 tímar um vikuna hjá í minsta lagi 18 monnum. Tað svarar til at
umboðsmaðurin, í hesum førinum Heðin Lamhauge, fær 13.680 kr. um vikuna ella 711.360 kr. um
árið fyri at vera umboðsmaður fyri 18 rumenar. Um gjaldið er tað sama fyri hinar 32 rumenarnar,
sum Heðin Lamhauge er umboðsmaður hjá, er samlaða tænastugjaldið 1.976.000 kr. um árið fyri
teir 50 rumenarnar. Hinir 20 rumenarnir eru sambært Heðini Lamhauge í starvi hjá Firmport.
Tað er ymiskt, hvussu útlendingarnir eru settir hjá ymisku fyritøkunum í byggivinnuni. Hjá
Húsavarðartænastuni eru útlendingarnir settir í sjálvari fyritøkuni. Hjá Articon vóru útlendingarnir
settir av Firmport. Tað vil siga, at Articon betaldi eitt slag av bruttogjaldi til Firmport, sum síðani
flutti lønir til rumenarnar.
Articon valdi at siga sáttmálan við Firmport upp í januar 2018. Orsøkinar vóru fleiri. Fyri tað fyrsta
er tørvurin á útlendskari arbeiðsmegi í fyritøkuni vaksin nógv. Útlendska arbeiðsmegin er blivin ein
so stórur partur av samlaðu arbeiðsmegini hjá Articon, at tey ynskja at hava beinleiðis samskifti við
útlendingarnar. Samráðingarnar um uppsøgn av sáttmálanum við Firmport vóru á heysti 2017,
soleiðis at útlendingarnir, tá teir komu aftur til Føroya eftir árskiftið 2017-18, komu í starv hjá
Articon. Í 2018 fingu 99 útlendskir arbeiðarar arbeiðsloyvi gjøgnum Articon. Upprunaliga avtalan
við Firmport snúði seg um 15 útlendingar í 2015.
Sambært Niclasi Joensen var órógv og ”óljóð” á samskiftinum millum útlendingarnar og Firmport
av og á eisini ein trupulleiki, og hetta skundaði undir avgerðina at uppsiga sáttmálan. Tá
útlendingarnir høvdu spurningar um lønina hjá teimum, kundi umsitingin hjá Articon ikki hjálpa
teimum, tí lønirnar vóru fluttar umvegis Firmport, og ónøgd var eisini um bústaðarviðurskiftini hjá
útlendingunum.
Síðani 1. januar 2018 hevur umsitingin hjá Articon havt ábyrgdina av øllum frá setanarbrøvum til
lønarflytingar, bústaði, trivnaði o.s.fr. Tað er gjøgnumskygni í lønarviðurskiftununum hjá
útlendingunum í fyritøkuni, og um rumenarnir hava spurningar ella ivamál um eitt hvørt, so kann
fyritøkan sjálv svara hesum.
Útlendingarnir fáa løn sambært serarbeiðarasáttmálanum hjá Havnar Handverkarafelag, og eru
eisini partur av bonusskipanini hjá Articon á jøvnum føti við føroysku starvsfelagarnar. Tað vóru
teir ikki, tá teir vóru settir gjøgnum Firmport. Tað vil siga, at ársinntøkan hjá útlendingunum nú er
omanfyri sáttmálaásettu lønina.
Nógvir útlendingar í Føroyum arbeiða 12 tímar um dagin mánadag til fríggjadag og aftur nakrar
tímar leygardag. Hjá Articon stremba tey eftir, at arbeiðstíðin í mesta lagi er 9 tímar um dagin.
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Hetta er gott fyri arbeiðstakaran, men hevur eisini jaliga ávirkan á bæði trygdina og produktivitetin
hjá fyritøkuni. Útlúgvaðir arbeiðstakarar megna ikki tað sama, sum teir, sum fáa neyðugu hvíldina.
Articon leggur eisini dent á, at útlendingarnir skulu heim til sína familju nakrar ferðir um árið.
Hetta økir bæði um trivnað og produktivitet. Fyri at tryggja sær, at útlendingarnir síggja familjuna
heima í Rumenia, betalir Articon ferðaseðlarnar hjá teimum.
Sambært rumenunum eru viðurskiftini góð hjá Articon, og Niclas Joensen greiðir somuleiðis frá, at
trivnaðurin millum útlendingarnar, sum starvast hjá Articon, er batnaður nógv síðani
starvssetanirnar vóru tiknar inn í húsið. Útlendingarnir hava tó framvegis nógvar spurningar til
skattaskipanina, pensiónsviðurskifti og annað, sum arbeiðsgevarin ikki hevur ávirkan á.
Niclas Joensen sigur, at tað ikki hevur verið nøkur beinleiðis sparing í krónum og oyrum at taka
setanirnar inn í húsið og skera millumliðið er burtur. Fyrr var tímagjaldið til millumliðið væl hægri
enn tímalønin, sum útlendski arbeiðstakarin fekk. Hetta tí Firmport skuldi hava sín part. Nú er tann
munurin sjálvandi spardur burtur. Samalagt er tó ikki talan um nakra sparing. Tímalønin hjá
útlendingunum er vorðin eitt sindur hægri og nú eru teir eisini partur av bonusskipanini hjá
Articon. Harafturat krevur tað nógva umsiting at hava útlendingar í starvi, so Articon hevur sett
eitt fólk til at taka sær av hesum burturav. Afturat hesum koma ferðaútreiðslurnar til útlendsku
arbeiðstakararnar. Vinningurin er størri trivnaður og gjøgnumskygni fyri arbeiðstakaran – og tað
verður lønt við betri produktiviteti, sum er gott hjá arbeiðsgevaranum.

Avbjóðingar hjá útlendingunum
Rumenarnir greiða frá, at tað er trupult at fáa greiðu á teirra rættindum og skyldum, tá teir koma
til Føroya at arbeiða. Teir kenna ikki vanligar føroyskar arbeiðsreglur, skattaskipan og annað. Teir
uppliva eisini, at tað er ringt at fáa nøktandi kunning um hesi viðurskifti í Føroyum.
Yvirhøvur eru rumenarnir illgrunasamir, tá tað kemur til myndugleikar av øllum slagi. Teir koma frá
einari heilt aðrari mentan. Teir hava ikki stórvegis álit á hvørki arbeiðsgevarum, almennum
myndugleikum ella fakfeløgum.
Rumenarnir koma til Føroya at arbeiða, tí teir hava fingið tilboð um starv og bústað. Rumenarnir
kenna ikki føroyska lønarlagið og slett ikki kostnaðarstøðið í Føroyum. Ein tímaløn, sum heima í
Rumenia kanska ljóðar av nógvum, er ikki serliga høg, tá til stykkis kemur.
Formlig viðurskifti
Rumenarnir greiða frá, at teir ikki hava fingið setanarbrøv rættstundis. Ein rumeni hevði verið í
Føroyum í trý ár áðrenn hann fekk setanarbræv, hóast tað er krav at fáa setanarbræv seinast ein
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mánað eftir byrjanina av setanini.15 Harafturat eru setanarbrøvini og lønarseðlarnir skrivaðir á
føroyskum.
Tað skapar ónøgd, tí teir hava ikki møguleika at kanna hvørjum treytum teir eru settir eftir.
Harafturat hava teir trupult við at lesa lønarseðlarnar og skilja ikki, hvørji gjøldini eru, sum teir
gjalda, til dømis til Heilsutrygd og Kringvarpsgjald.
Tá teir hava fingið greitt frá, hvussu skattaskipanin í Føroyum hongur saman, og hví teir skulu
gjalda fyri Heilsutrygd, so siga teir seg gjarna vilja gjalda. Teir skilja tó ikki, hví teir skulu gjalda
Kringvarpsgjald, tá teir ikki skilja eitt orð sum verður sagt í hvørki útvarpinum ella sjónvarpinum.
Føroyskir myndugleikar
Rumenarnir hava sum nevnt lítið álit á myndugleikum. Eisini á TAKS. Fleiri hava vent sær til TAKS
við spurningum, men sambært rumenunum er tað trupult at fáa nøktandi svar frá føroyska
skattamyndugleikanum. Yvirhøvur uppliva rumenarnir, at almenna skipanin í Føroyum als ikki er til
reiðar at taka sær av øllum teimum útlendingunum, sum koma til Føroya í arbeiðsørindum.
Til dømis nevna rumenarnir, at teir hava upplivað at hava búð og virkað í Føroyum í fleiri ár,
áðrenn teir fáa at vita, at teir kunnu fáa eftirlønina útgoldnað og sleppa undan at rinda ALS-gjald
og barsilsgjald, tí teir eru her í tíðaravmarkaðum starvi. Tað meta teir ikki er nøktandi, og vantandi
kunningin byrtir undir illgrunan teir hava um, at almenna skipanin í Føroyum bert hevur til
endamáls at kradda so nógv sum gjørligt inn frá teimum. At TAKS og aðrir myndugleikar als ikki eru
sinnaðir at kunna og hjálpa, tí tað merkir, at færri pengar koma inn í almennu kassarnar.
Bæði hjá TAKS og hjá Útlendingastovuni greiða tey frá, at tað merkist, at fleiri útlendingar koma til
Føroya. Okkurt bendur eisini á, at útlendingarnir ikki altíð fáa alla neyðugu kunningina, tá teir
koma til Føroya at arbeiða, tí arbeiðsorka ikki er til tess.
Sum nevnt omanfyri eru 1248 útlendskir løntakarar í Føroyum í løtuni. Tað ber ikki til at siga við
vissu, hvussu nógvir av hesum útlendingunum eru í tíðaravmarkaðum starvi, men um vit hyggja
eftir talinum av upprunaloyvum, sum vóru latin í fjør, vóra tað 583. Hesi eru í stóran mun
útlendingar, sum eru komnir til Føroya í arbeiðsørindum.
Samanbera vit hesi tølini við tøl frá ALS, so síggja vit, at tað bert er ein brotpartur, sum fær
afturgoldið ALS-gjaldið.

15

https://logir.fo/Logtingslog/20-fra-08-05-2008-um-skyldu-arbeidsgevarans-at-fraboda-lontakaranum-treytirnar-fyrisetanarvidurskiftunum
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Mynd 11

Mánaði
Januar
Februar
Mars
Apríl
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Persónar
74
95
119
117
121
134
129
80
103
123
146
150

Persónar, sum hava fingið afturgoldið ALS-gjaldið í 2018.
Kelda: ALS

Í tabellini omanfyri síggja vit, at talið av persónum, sum fáa afturgoldið ALS-gjaldið sveiggjar nakað
frá mánaði til mánað, men ongantíð er talið omanfyri 150. Tað var í desember 2018.

Lønarviðurskifti
Lønarviðurskiftini hjá útlendingunum eru á pappírinum í ordan. Útlendskir arbeiðstakarar skulu
lønast sambært galdandi sáttmála og hava somu løn sum føroyingar fyri sama arbeiði. Rumenarnir
í hesi kanning verða so gott sum allir løntir eftir sáttmálanum hjá arbeiðarafeløgunum. Summir
hava tó samráðst seg til eina hægri tímaløn enn tann sáttmálin ásetur, til dømis hjá
Húsavarðartænastuni.
Fleiri av rumenunum í kanningini siga seg tó hava handverkaraútbúgving og siga seg eisini arbeiða
sum handverkarar í Føroyum. Allíkavæl verða teir løntir sum ófaklærd arbeiðsmegi, tað vil siga, at
teir fáa lægst møguligu tímaløn innan fyri sáttmálaøkið, 132,24 kr. um tíman.
Trupulleikin, sæð úr sjónarhorninum hjá rumenunum, er, at arbeiðsloysið í løtuni er lægri enn
3,5%, og tá kunnu arbeiðsgevarar innflyta arbeiðsmegi úr ES uttan mun til útbúgving og førleikar
hjá arbeiðstakarunum. Tá arbeiðsloysið er hægri enn 3,5%, men lægri enn 6% skal innflutta
arbeiðsmegin vera faklærd, og útlendingarnir skulu hava løn hareftir.
Fleiri av rumenunum í hesi kanning hava arbeitt í fleiri øðrum londum í ES, áðrenn teir komu til
Føroya at arbeiða, og teir vísa á, at teirra útbúgvingar hava verið góðkendar í hesum londum.
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Hetta er ikki ókent fyri Sámal Erik Hentze, sum eigur Húsavarðartænastuna. Fleiri av
útlendingunum siga seg vera handverkaralærdar, men teir fáa løn sum ófaklærd arbeiðsmegi.
Húsavarðartænastan hevur hugt eftir pappírunum hjá summum útlendingum, men metir ikki at
teirra útbúgving kann sammetast við føroysku handverkaraútbúgvingarnar. Húsavarðartænastan
hevur tó ikki fingið onnur at meta um pappírini.

Onki gjøgnumskygni, onki eftirlit og møguleiki fyri lønardumping
Tað er ringt at meta um støðið á útlendsku útbúgvingunum. Útbúgvingarskipanirnar í Rumenia eru
ikki tær somu sum í Føroyum og í Danmark. Tí hevur danska útbúgvingar- og granskingarráðið eina
tænastu, sum kann meta um útbúgvingarstøðið tvørturum landamørk.16
Enn hevur ongin í Føroyum kannað útbúgvingarstøðið hjá rumenunum. Ikki rumenarnir sjálvir, ikki
fakfeløgini, ikki arbeiðsgevararnir og heldur ikki myndugleikarnir á økinum, sum hava heimild at
kanna setanarviðurskiftini hjá útlendingunum.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, gevur útlendingunum arbeiðs- og
uppihaldsloyvi. Spurd um nakað eftirlit er bæði við føroysku arbeiðsgevarunum og útlendsku
arbeiðarunum, svarar SIRI:
”SIRI er ikke bekendt med, om der føres tilsyn i form af udgående kontrolaktioner eller lignende.
SIRI er bekendt med, at der er ved at blive iværksat et samarbejde med de relevante myndigheder
og politiet på Færøerne med henblik på løbende at føre tilsyn/kontrol med arbejdsgivere, som
ansætter udenlandsk arbejdskraft. SIRI skal derfor henvise til det færøske politi for yderligere
oplysninger.
SIRI foretager stikprøvekontrol af, om de generelle betingelser for en meddelt opholdstilladelse på
baggrund af beskæftigelse er overholdt. Derudover sker der en kontrol af betingelserne for
opholdstilladelsen i en eventuel forlængelsessituation.”
Sambært donsku myndugleikunum verður eitt samstarv sett í verk í Føroyum, sum skal hava eftirlit
við arbeiðsgevarum, sum hava útlendingar í starvi og vísir til løgregluna í Føroyum. 30. apríl í ár
fekk løgreglan fyrispurning um hetta. Enn er onki svar komið, hóast fleiri áminningar. Tað ber tí ikki
til at siga, hvussu hetta eftirlitið verður skipað ella um tað yvirhøvur verður sett í verk.
Tað ber ikki til at siga, um beinleiðis lønardumping fer fram í Føroyum. Spurnartekin kann tó setast
við, um útlendigar fáa ta løn teir skulu hava, fyri tað arbeiði teir gera. Onki gjøgnumskygni ella
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https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/guide-tilanerkendelse/virksomheder/turbovurdering/turbovurdering-for-virksomheder
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eftirlit er á økinum. Tí ber heldur ikki til at siga, um faklærdir útlendingar arbeiða sum
handverkarar í Føroyum, men verða løntir sum ófaklærd arbeiðsmegi.
Tað kann tó staðfestast, at tá arbeiðsloysið er lægri enn 3,5%, sum tað hevur verið í Føroyum
síðani desember 2014, so ber til at innflyta arbeiðsmegi til Føroya, uttan at arbeiðsgevarar skulu
skjalprógva førleikar ella útbúgving hjá útlendingunum. Útlendingarnir skulu bara lønast eftir
føroyskum sáttmála, og tað vera teir. Teir fáa í flestu førum lægst møguligu sáttmálaløn, hóast
spurnartekin kann setast við, um tað er rætta lønin fyri arbeiðið.
Útlendingarnir arbeiða m.a. við stórum almennum verkætlanum. Musikkskúlin í Havn verður t.d.
bygdur av Húsavarðartænastuni. Tað sama verður nýggja hotellið, sum Atlantic Airways og
fakfeløgini sjálvi, umvegis LÍV, byggja í Havn.

Fakfelagslimaskapur
Allir rumenarnir, sum eru við í hesi kanning, eru limir í fakfelagi. Nógv teir flestu eru limir í Havnar
Arbeiðarafelag. Rumenarnir siga allir, at teir eru ongantíð spurdir, um teir ynskja at gerast limir í
einum fakfelag. Fleiri halda, at tað er eitt formligt krav í Føroyum at vera limur í einum fakfelag,
um man arbeiðir her.
Hetta samsvarar eisini væl við tað, sum Heðin Lamhauge, stjóri í Firmport, sjálvur greiður frá, tá
hann verður spurdur um hetta:
“Vil man hava starv, so er man limur”, sigur hann, hóast hann er fullgreiður yvir, at arbeiðstakarar
hava skipanarfrælsi, men sambært honum er “alternativið er verri”.
Hóast tvungin limaskapur í einum fakfelag stríðir ímóti skipanarfrælsinum, og harvið eisini
frælsinum at vera óskipaður, leggur Heðin Lamhauge dent á, at alt skal vera “lógligt og ordiligt”, tá
hann fær útlendingar hendan vegin. Tí setti hann seg í samband við Havnar Handverkarafelag, tá
hann fór undir virksemið at innflyta útlendska arbeiðsmegi í 2008. Sambært Heðini Lamhauge, so
vildi Havnar Handverkarafelag ikki hava útlendingarnar sum limir. Orsøkin var, at útlendingarnir
ikki høvdu sveinabræv.
Heðin Lamhauge vendi sær síðani til Havnar Arbeiðarafelag. Har vóru útlendingarnir vælkomnir, og
har eru teir blivnir innlimaðir síðani. Rumenarnir hava sum so heldur ongan trupulleika av at vera
skipaðir í fakfelag. Nógvir teirra vita, at fyrimunir kunnu vera við at vera skipaður í fakfelag, til
dømis í sambandi við sjúku ella deyða.
Eisini arbeiðsgevararnir ynskja, at rumenarnir eru limir í einum fakfelag. Niclas Joensen,
fíggjarstjóri í Articon, greiðir frá, at tað hevur týdning fyri útlendingin at vera tryggjaður móti
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deyða, vanlukku og sjúku uttan fyri arbeiðstíð. Hetta hevur serliga stóran týdning fyri
útlendingarnar, tí viðurskiftini í heimlandinum ikki eru serliga góð. Eisini hjá Húsavarðartænastuni
ynskja tey, at útlendingarnir eru skipaðir.
Rumenarnir halda seg tó gjalda eitt alt ov høgt limagjald. Hjá Havnar Arbeiðarafelag er gjaldið
4%.17 Limagjaldið hjá Havnar Arbeiðarafelag er sett saman soleiðis, at av teimum 4% fara 2% til
limagjald, 1,3% til lívstrygging og 0,7% í verksfallsgrunn. Fyri útlendingarnar merkir tað tó, at 4%
verða trekt av lønini, tá teir fáa løn aðru hvørja viku. Teir arbeiða so mikið nógv, at samlaða
limagjaldið ofta fer langt upp um 1000 kr. um mánaðin. Summir hava goldið meira enn 1500 kr. í
limagjaldi onkran mánaða.
Sambært Havnar Arbeiðarafelag eru 80 útlendingar limir í felagnum. Um hesir gjalda 1200 kr. í
limagjaldi í miðal um mánaðin, svarar tað til næstan 1,2 mó. kr. í limagjaldi um árið, bara frá
útlendsku limunum, harav helvtin fer til felagið, 1,3% til lívstrygging og restin í verkfallsgrunn.
Fleiri rumenar siga seg hava ynskt at vera meldaðir úr fakfelagnum ella skifta felag, men teir hava
fingið greið boð um, at um teir ikki eru limir í Havnar Arbeiðarafelag, so hava teir onki starv.
Hjá Articon hava útlendingarnir skift fakfelag aftaná, at Articon hevur uppsagt sáttmálan við
Firmport og yvirtikið setanirnar av útlendingunum.
Meðan útlendingarnir vóru settir hjá Articon umvegis Firmport, vóru allir limir í Havnar
Arbeiðarafelag. Tað var stór ónøgd um hetta millum útlendingarnar. Størsti trupulleikin var, at
lima- og tryggingargjaldið hjá Havnar Arbeiðarafelag er ov høgt.
Á sumri í 2018 kravdu útlendingarnir hjá Articon at sleppa undan at vera limir í Havnar
Arbeiðarafelag. Útlendingarnir vildu heilt sleppa undan at vera limir í nøkrum felagi. Articon krevur
ikki, at starvsfólkini hjá teimum skulu vera limir í einum fakfelag, men øll tey tímaløntu í fyritøkuni
eru limir í fakfelag, og Articon tosar eisini altíð við starvsfólkini um, at hetta er vanliga skipanin í
Føroyum. Endin var tí, at millum 70-80 útlendingar skiftu frá Havnar Arbeiðarafelag til Havnar
Handverkarafelag í einum.
Orsøkin var fyrst og fremst pengar. Eitt lægri lima- og tryggingargjald. Hjá Havnar
Handverkarafelag er lima- og tryggingargjaldið 690 kr. um mánaðin.18 Harafturat er tímalønin eitt
sindur hægri. Ein positiv fylgja av fakfelagsskiftinum var tí eisini, at útlendingarnir fóru nakrar
krónur upp í løn.

17
18

https://www.haf.fo/limaskapur/limagjald/
Limagjaldið er 390 kr. um mánaðin. Tá tryggingargjaldið er lagt afturat, er mánaðarliga gjaldið 690 kr.
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Bústaðarviðurskifti
Nógvar leysasøgur ganga um bústaðarviðurskiftini hjá útlendingunum, sum arbeiða í Føroyum. Fá
hava vitjað teir. Rumenarnir, sum eru komnir til Føroya at arbeiða umvegis Firmport, búgva millum
annað í tveimum húsum í Jekaragøtu í Havn. Rumenarnir ynsktu ikki, at myndir vóru tiknar í
húsinum. Tí hendan lýsingin.
Mynd 12

Húsini í Jekaragøtu í Havn, sum hýsa millum 40-50 rumenum. Bláa húsið er nr. 8, gula húsið nr. 10.

Á vitjan í Jekaragøtu
Í tveimum húsum innast í Jekaragøtu í Havn búgva tíggjutals rumenar. Vit vita ikki av teimum,
annað enn, at vit síggja teir ganga heim frá arbeiði í arbeiðsklæðum seint á kvøldi ella keypa sær
eina máltíð í Bónus beint áðrenn afturlatingartíð. Men teir eru her, rumenarnir, í hópatali.
Tvær ferðir havi eg vitjað rumenarnar, sum búgva í Jekaragøtu í Havn. Tað er ikki lætt at koma í
samband við teir, tí teir halda seg mest fyri seg sjálvar. Teir eru ikki partur av vanliga
gerandislívinum í Føroyum. Ganga ikki til ítrótt og hava ikki børn á dagstovni ella skúlum. Teir
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arbeiða einar 10-12 tímar um dagin mánadag til fríggjadag og ofta eisini nakrar tímar leygardag.
Tá teir hava frí, sova teir sum oftast.
Eg kenni ein rumena í Føroyum. Ein. Lukkutíð kundi hesin eini rumenin hjálpa mær við at fáa
samband við rumenska umhvørvið í Føroyum. Eg var boðin til rumenskt-ortodoksa guðstænastu í
Hoyvíkar kirkju. Har hitti eg eina rúgvu av rumenum, kvinnum og monnum, børnum og gomlum, øll
ovurfegin, at onkur, bara onkur, vísti teimum áhuga og vildi lýsa umstøðurnar tey liva og virka
undir í Føroyum.
Soleiðis fann eg mínar keldur og soleiðis slapp eg inn um í Jekaragøtu. Ein blindur vegur í Havn,
beint omanfyri Skansan og einans 50 metrar frá løgreglustøðini.
Fyrra vitjanin
Fyrra vitjanin var í Jekaragøtu 8. Næstinnasta húsið á gøtuni, beint aftanfyri reyðu húsini, sum
liggja út til sjálvan vegin. Eitt stórt, blátt hús við hvítum vindeygum. Fleiri inngongdir eru til húsið,
sum er í fleiri hæddum. Eg var boðin at vitja ein rumena, eg hevði hitt til guðstænastuna, men visti
ikki, hvar í húsinum hann búði.
Eg byrjaði at leita eftir honum í kjallaranum. Har var ein inngongd inn til ein ráan kjallara.
Betonveggir og betong gólv. Tað fyrsta, sum møtti mær, var ein vaskimaskina og ein stórur
fuktplettur á loftinum. Lukturin var ein blandingur av skitnum arbeiðsklæðum, fukti og matgerð. Tí
komin inn um sá eg, at kjallarin eisini var ein køkur. Ein køkur, sum var settur upp í einum ráum
kjallara uttan gólv ella veggir. Bara rátt betong.
Frá køkinum vóru tvær hurðar, sum eg bankaði uppá. Ein maður opnaði aðra hurðina, men hetta
var ikki maðurin, eg leitaði eftir.
Einar langar trappur leiða upp til ovaru hæddirnar í húsinum. Trappurnar, sum einaferð hava verið
gráar við grótflisum, eru nú illa farnar og onkursvegna ímyndin av, hvat nú fór at møta mær.
Ein seðil hongur við allar inngongdir til húsið. Á seðlinum standa húsreglurnar, ”Regulile casai” á
rumenskum, sum eru skrivaðar á brævpappír hjá Firmport. Reglurnar enda við hesi heilsan,
”Bucurati-va de sedere in casa :)”, sum merkir: ”Njótið uppihaldið í húsinum :)”. Avsendarin er
Heðin Lamhauge, ”proprietarul casai”, sum merkir húsaeigari.
Komin niðan trappurnar er eitt slag av duri. Eitt blikk, sum verður brúkt sum øskubikar, tekur ímóti
mær. Frú durinum eru fleiri vegir at fara. Eg banki uppá og royni at fylgja ljóðunum, sum hoyrast í
húsinum. Húsið er sum ein villiniborg. Nógvar gongir og afturlatnar hurðar. Handan hurðarnar
hoyrast nógv ymisk ljóð. Onkur hyggur eftir sjónvarpi, onkur snorkar og úr einum kamari kemur ein
maður, sum harðmæltur tosar rumenskt í eina telefon. Hann dugir illa enskt, men leiðir meg inn í
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ein køk at bíða. Bjóðar mær kaffi og djús. Hesin køkurin er munandi frægari enn køkurin í
kjallaranum.
Aftaná eina løtu kemur ein annar rumeni inn í køkin. Hesin dugir enskt, og vit práta í meira enn ein
tíma. Eg hitti ongantíð mannin, eg upprunaliga hevði eina avtalu við.
Seinna vitjanin
Aftaná vitjanina í Jekaragøtu 8 fái eg aftur samband við mína rumensku keldu. Hann bjóðar mær
at koma at vitja aftur í Jekaragøtu. Hesa ferð skal eg sleppa at síggja umstøðurnar í Jekaragøtu 10,
sum sambært honum eru verri enn í Jekaragøtu 8.
Jekaragøta 10 eru eini gul betonghús. Uttanifrá síggja tey noslig út. Rættiliga nýmálaði Skagen-gul
hús við hvítum vindeygum. Rundan um húsini er grót og skervur.
Uttan fyri gulu húsini standa nakrir mans og roykja. Teir eru eitt sindur myrkari í húðini enn vanligi
føroyingurin og síggja troyttir út. Tað er eitt týskvøld í mai og eg eri boðin á vitjan hjá rumensku
arbeiðarunum. Mennirnir eru ikki vanir at fáa vitjan. Tað sæst. Eg heilsi upp á teir og rumenski
maðurin, sum eg havi avtalu við, tekur ímóti mær og greiður hinum frá míni vitjan.
Eg gangi gjøgnum allar hæddirnar í húsinum. Ovasta hæddin er tann frægasta. Í øðrum endanum
er eitt skapilsi av eini íbúð, ella rættari eitt kamar við einum lítlum gomlum køki. Felags baðirúm er
á hæddini, men ongin felags køkur. Teir sum ikki búgva í kamarinum við gamla køkinum, mugu
brúka køkin á miðhæddini. Í hinum endanum av loftinum er eitt ovasta loft, sum verður brúkt sum
goymslurúm og hjallur. Har hanga rumenskar pylsur og búnast í gjóstrinum millum møblar og
annað, sum er á goymslu á loftinum.
Hinar hæddirnar eru í ringum standi. Felags fyri tær eru, at tað er ein felags køkur og felags
baðirúm á hvørjari hædd. Og so hurðar. Nógvar hurðar inn til kømur sum hýsa upp til tríggjar
rumenar í hvørjum kamari. Í tí eina køkinum ber ikki til at lata vindeygað aftur. Tapetið á loftinum
er leyst og verður so dánt hildið uppi við klisturbandi. Baðirúmini eru eisini illa farin og gamlar
umvælingar eru ikki meira enn hálvgjørdar.
Eg verði boðin inn í fleiri kømur. Eitt er einar 10-12 fermetrar til støddar. Tríggir mans búgva í
kamarinum. Sengurnar standa framvið veggjunum. Tvær framvið útivegginum og ein beint innan
fyri hurðina. Persiennurnar í vindeygunum eru brotnaðar og framvið vindeygakørmunum liggja
handkløð og teppir, so tað ikki gýsur alt ov illa inn á kamarið, skilst. Mennirnir gjalda 2000 kr. um
mánaðin fyri kamarið. Í part.
Ein annar rumeni bjóðar mær inn í sítt kamar. Hann býr einsamallur og er serliga glaður fyri, at
hann hevur egið køliskáp á kamarinum. Tað hevur hann keypt sær, so hann ikki nýtist at hava
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matin hjá sær í felagskøkinum. Kamarið er í júst líka ringum standi sum hini eg havi sæð. Í hesum
kamarinum er flamingo fest á útiveggirnar sum eitt slag av bjálving. Húsaleigan hjá hesum
manninum er eitt vet hægri enn hjá hinum. 2300 kr. um mánaðin kostar tað at búgva í einum
einkultkamari.
Í niðastu hæddini er húsið partvís sett í stand. Ella ein roynd er gjørd. Tunnir veggir skilja rúmini og
nýggjar hurðar eru settar í. Tað sæst, at eigarin hevur roynt at fáa so nógv kømur sum gjørligt
burturúr fermetrunum. Veggirnir eru settir upp, so fleiri kømur eru at leiga út. Trupulleikin er tó, at
fleiri av hurðunum ikki passa til durakarmarnar, so tær gloppa fleiri sentrimetrar í erva, og bæði
ljós og ljóð frá restini av húsinum sleppur ótarnað inn í kømrini.
Hendan dagin, tá eg var á vitjan, fekk eg at vita, at 26 fólk búðu í gula húsinum, sum hevur 11
kømur. Tað vil siga, at tað búgva millum 2-3 mans í miðal í hvørjum kamari. Umleið líka nógvir
búgva í bláa húsinum.
Ovastaloftið
Enn hevði eg tó ikki sæð tað ringasta. Aftaná vitjanina í gulu húsunum í Jekaragøtu 10, stóð eg í
durinum og skuldi biða farvæl. Tá fortelur rumenin mær, at menn enntá búgva uppi undir
væðingini á fremru húsunum í Jekaragøtu 8. Ovast á reyða húsinum eru tvær smalar, reyðar
reisingar. Tvey loft. Hesi verða eisini leigað út til rumenar at búgva í.
Vit fara inn í villiniborgina í Jekaragøtu 8. Hesa ferð verði eg ikki leidd gjøgnum somu gongir sum
seinast eg var her. Vit ganga forbí ólidnar umvælingar, sum síggja út til at hava verið í gongd í
longri tíð. Alla staðni eru hurðar, hurðar og fleiri hurðar.
Vit koma inn í ein køk, sum er rættiliga nýggjur og snøggur, málaður í frískum litum. Út frá
køkinum er ein altanhurð, sum leiðir okkum út á tekjuna á millumbygninginum, sum bindur bláu og
reyðu húsini í Jekaragøtu 8 saman. Tekjan er fløt, og ein sponn av vatni liggur um alla tekjuna.
Plattar og flisar eru lagdir út á tekjuna, so rumenarnir, sum búgva í loftsrúmunum, kunnu koma
turrføttir inn til sín sjálvs.
Vit banka uppá dyrnar, sum meira minna um hurðar til eitt úthús ella ein hjall. Træhurðar uttan
vanlig handtøk og lás, men við jarnsláum at lata hurðarnar upp og aftur við.
Í øðrum loftsrúminum búgva tveir mans, faðir og sonur. Annar kemur kemur út um, men vil ikki
lova mær inn at síggja hvussu hann býr. Eg sleppi tó at hyggja inn gjøgnum hurðina. Kamarið er
eitt loftsrúm og hevur sama skap sum eitt tjald. Lágt til loftið og skráveggir. Mennirnir búgva
bókstaviliga á ovastaloftinum, millum ventilatiónsanleggið í reyða húsinum í Jekaragøtu 8. Fyri at
koma til ”kamarið” mugu teir ganga gjøgnum bláu villiniborgina, gjøgnum ein køk, traðka út á
takið, ganga á plattunum, so teir ikki verða vátir um føturnar, og opna jarnsláina inn til ”kamarið”,
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sum ikki kann stongjast uttan so teir fáa sær eitt heingilás á jarnsláina. Húsaleigan er tó nakað
lægri hjá teimum enn hjá hinum rumenunum, 1700 kr. um mánaðin.
Rumenarnir fortelja, at húsaleigan hækkaði 1. mars í ár. Áðrenn kostaði eitt einkultkamar 2000 kr.
um mánaðin, og 1750 kr. um mánaðin hjá teimum, sum búgva í tvey- og trýmanskømrum.
Húsaleiguhækkingin bleiv fráboðað 19. februar, altso 10 dagar áðrenn.
Húsaleigan verður sambært rumenunum goldin í reiðum peningi.

Leigulógin
Rumenarnir í hesi kanningini hava fingið lovað eitt møblerað kamar, tá teir komu til Føroya at
arbeiða. Ongar reglur eru um, hvussu standurin skal vera á leigumálum í Føroyum. Í leigulógini19
stendur, at tað er til upp til leigaran, um viðkomandi góðtekur standin leigumálið er í.
”§ 7. Tað leigaða verður yvirtikið í tí standi, ið leigari hevur sýnað og góðtikið, áðrenn
leigusáttmálin er undirskrivaður.”
Tað eru tó reglur um, at leigumálið skal lúka ávís lógarásett krøv, til dømis um brunatrygd.
”§ 9. Útleigari hevur ábyrgdina av, at leigubústaðurin lýkur lógarásett krøv til bústaðarbygging,
brunatrygd o.a.”
Tað hava ikki verið nakrar reglur um, hvussu høg húsaleigan kann vera ella hvussu stórar møguligar
hækkingar kunnu vera. Leigulógin bleiv tó broytt 9. maj í ár. Leigunevndin kann nú áseta aðra leigu
enn tí, sum er avtalað millum leigara og útleigara, og eisini strika hækkingar av leiguni, um tær ikki
eru rímilgar.
”§ 26. Leigunevndin kann viðgera kærur frá pørtunum um:
1) Ta leigu, sum partarnir sínámillum hava avtalað, seta til viks eina greitt órímiliga leigu og
samstundis áseta aðra leigu.
2) Ein møgulig hækking av leiguni er rímilig, og kann heilt ella lutvíst strika hesa hækking.”
Húsaleigan skal altso vera rímilig. Í mun til nevndu hús í Jekaragøtu 8 og 10 gjalda rumenarnir
millum 1700 og 2300 kr. í part um mánaðin. Í summum førum verða kømur leigað út fyri
samanlagt 6000 kr. um mánaðin, tá tríggir menn búgva saman í einum kamari. Sambært
rumenunum búgva uml. 50 rumenar tilsamans í báðum húsunum. Tað vil siga, at samlaða

19

https://logir.fo/Logtingslog/60-fra-26-05-2010-um-utleigan-av-bustodum#chapter-ca94767a-257c-4db0-9dc9a100c859d43e
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húsaleigan fyri gula og bláa húsið umframt ovastaloftini í reyða húsinum tilsamans er 100.000 kr.
um mánaðin, um teir í miðal gjalda 2000 kr. í part.
1. mars í ár hækkaði húsaleigan í Jekaragøtu. Eitt einkultkamar hækkaði frá 2000 kr. um mánaðin
til 2300 kr. um mánaðin. Tvey- og trýmanskømur hækkaðu frá 1750 kr. um mánaðin til 2000 kr. um
mánaðin fyri hvønn persón í kamarinum. Tað eru hækkingar á 14-15%.
Húsaleigan bleiv hækkað næstan frá degi til dags. 19. februar fingu rumenarnir boð frá Heðini
Lamhauge, at húsaleigan fór at hækka frá 1. mars. Hetta er ikki í trað við ásetingarnar í leigulógini.
”§ 13. Verður leigan hækkað, skal leigari hava skrivliga fráboðan um hetta 4 mánaðir
frammanundan.”
Leigulógin ásetur, at hækkingar av leiguni skulu fráboðast skrivliga fýra mánaðir frammanundan.
Rumenarnir fingu fráboðanina 10 dagar áðrenn.
Rumenarnir fortelja, at húsaleigan verður goldin í hondina. Skipanin er hon, at Heðin Lamhauge
sendur boð til rumenarnar 1-2 dagar áðrenn húsaleigan skal gjaldast, so rumenarnir fáa møguleika
at taka peningin út áðrenn hann kemur eftir peninginum í Jekaragøtu. Í onkrum førum ber til at
flyta húsaleiguna umvegis bankan, um man t.d. er heima í Rumenia og ferðast.
Sambært rumenunum, so hava arbeiðsgevararnir ikki verið á vitjan í Jekaragøtu. Hetta váttar
Sámal Erik Hentze frá Húsavarðartænastuni. Spurdur um hann hevur kannað bústaðarviðurskiftini
hjá útlendingunum, er svarið nei. Hann hevur tó fleiri ferðir spurt útlendingarnar, sum hann hevur í
starvi, um teir hava tað gott, og teir lata sum heild væl at.
Tá Sámal Erik Hentze verður kunnaður um bústaðarviðurskiftini í Jekaragøtu í Havn, sigur hann, at
hann fer at kanna hetta nærri, tí sjálvandi eiga útlendingarnir at verða viðfarnir virðiliga.
Articon valdi at uppsiga sáttmálan við Firmport, m.a. tí ónøgd var við bústaðarviðurskiftini hjá
útlendingunum. Articon hýsir nú sjálvt útlendingunum.
Heldur ikki fakfeløgini hava vitjað rumenarnar í Jekaragøtu. Tað váttar Hans Joensen, formaður í
Havnar Arbeiðarafelag.
Viðmerkingar frá Heðini Lamhauge
Heðin Lamhauge hevur fingið høvi til at gera viðmerkingar til umstøðurnar rumenarnir arbeiða og
liva undir.
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Spurdur um, hvar hann hýsir øllum rumenunum, sigur hann seg hava tvey hús í Jekaragøtu í Havn
og eina íbúð á Toftum. Hann hevur tó eisini útlendingar búgvandi í kjallaranum heima hjá sær
sjálvum í Havn, men tað nevnir hann ikki í samrøðuni. Hann verður tí ringdur upp aftur og verður
enn einaferð spurdur um, hvar hann hevur rumenar búgvandi. Hann endurtekur, at tað er í
Jekaragøtu og á Toftum. Spurdur um hann ikki eisini hevur menn búgvandi í kjallaranum hjá sær
sjálvum, váttar hann, at hann hevur fýra kømur í kjallaranum heima hjá sær sjálvum, har tað
sambært honum búgva fýra mans – ein í hvørjum kamari, við atgongd til køk, baðiverilsi, vaskirúm
og hava.
Heðin Lamhauge sigur seg hýsa umleið 30-35 rumenum tilsamans í Jekaragøtu. Tá tað verður greitt
frá, at tað búgva uml. 20-25 mans í hvørjum húsi í Jekaragøtu, kvinkar hann talið eitt sindur upp,
men tvíheldur um, at talan ikki er um fleiri enn 40 tilsamans. Hann greiðir síðani frá, at talið
sveiggjar, tí tað er støðug útskifting.
Spurdur um hann heldur, at bústaðirnir eru í lagi, sigur hann, at tað heldur hann, tá hugsað verður
um prísin, sum hann sigur vera undir marknaðarprís. Hann vísir eisini á, at talan er um ein
arbeiðsbústað, ikki familjubústað, og at staðsetingin í Havn er góð. Tí er prísurin í lagi. Hann
viðgongur tó, at ein føroyingur aldrin hevði sagt ja til at búð undir somu viðurskiftum, men altso í
mun til prís og staðseting er prísurin ok, sigur Heðin Lamhauge.
Heðin Lamhauge fortelur, at mennirnir gjalda 1750 kr. um mánaðin fyri at búgva har. Hetta var
prísurin fyri eitt tvey- ella trýmanskamar áðrenn húsaleigan varð hækkað 1. mars í ár. Tá Heðin
Lamhauge verður spurdur um húsaleigan ikki júst er hækkað, váttar hann, at húsaleigan nú er
2000 kr. um mánaðin, um menn búgva saman í einum kamari.
Heðin Lamhauge sendi 19. februar í ár rumenunum fráboðan um, at húsaleigan fór at hækka frá 1.
mars. Spurdur um, hví hann ikki heldur fráboðanarrskyldnuna í leigulógini, sigur hann, at hann
hevði fráboðað tað munnligt áðrenn 19. februar í ár. Lógin sigur tó, at hækking av leigugjaldi skal
fráboðast skrivliga 4 mánaðir frammanundan. Tað sigur Heðin Lamhauge seg ikki hava gjørt.
Skrivliga fráboðanin kom 10 dagar áðrenn hækkingina.
Spurdur um hann heldur tað vera í ordan, at menn búgva millum ventilatiónsannlegg á einum lofti,
sigur hann, at tað bert er ein fyribils loysn. At ætlanin er at flyta teir mennirnar, sum búgva á
loftinum, í onnur kømur. Eftir at hava fingið frásøgnina frá samrøðuni til viðmerkingar, sigur Heðin
Lamhauge, at annað ovastaloftið er tómt og hitt verður tómt, tí mennirnir verða fluttir í onnur tøk
kømur. Heðin Lamhauge greiðir frá, at framyvir verða loftini brúkt sum goymslurúm eins og
áðrenn.
Spurdur um brunamyndugleikarnir hava góðkent bústaðin á loftinum, veit Heðin Lamhauge ikki
um loftið er brunagóðkent. Sambært Heðini Lamhauge er bygningurin brunagóðkendur og
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góðkendur til gistingarhús. Kømurini á ovastaloftinum hava bert verið brúkt í neyðstøðu í eitt
styttri tíðarskeið, men tað verða tey ikki framyvir.
Í viðmerkingunum til frásøgnina skrivar Heðin Lamhauge, at kømurini ikki øll hava sama standard.
Tí er tað, sambært honum, ikki umboðandi at vísa til nøkur fá kømur og siga, at hetta er
standardurin fyri øll kømur. Hann vísir eisini á, at um man roknar fermetratalið fyri hvønn rumena
út, so hava teir uml. 20 fermetrar í part.
Spurdur um, hví hann fær húsaleiguna í hondina, sigur hann, at tað er eftir ynski frá rumenunum.
At teir ikki hava álit á bankaflytingum, og fleiri hava hvørki netbanka ella teldupostadressu. Tá tað
verður greitt frá, at rumenarnir siga, at tað er eftir ynski frá honum, sigur hann, at tað vil hann ikki
leggjast undir, men sigur aftur, at fleiri teirra ikki so frægt sum hava netbanka, og tí ikki kunnu gera
bankaflytingar av sínum eintingum. Tá tað síðani verður greitt frá, at rumenarnir ikki hava tørv á at
hava netbanka fyri at gera eina fasta mánaðarliga flyting til húsaleiguna, sigur hann, at hann fer at
biðja teir um at gera fastar flytingar næstu ferð hann fer at innkrevja leigu.
Eftir at hava fingið frásøgnina til viðmerkingar, sigur Heðin Lamhauge, at umleið 20% av
rumenunum gjalda leiguna av mánaðarlønini. Tað eru teir, sum eru í starvi hjá Firmport. Harafturat
gjalda umleið 20-30% umvegis netbanka, og hann útgreinar, at rumenar hava álit á
bankaflytingum, men ikki á føstum flytingum. Hann leggur eisini enn einaferð afturat, at hann
framhaldandi fer at mæla rumenunum til at fáa netbanka og gjalda húsaleiguna umvegis bankan.
Kontant gjalding er ikki ynskilig frá hansara síðu, tí tá kann hann missa leiguinntøkur, um menn
knappliga fara heim til Rumenia uttan at hava rinda leigu.

Møguligar loysnir
Rumenarnir leggja, hóast nógvu avbjóðingarnar, dent á, at teir trívast væl í Føroyum. Teir verða
væl viðfarnir á arbeiðsplássunum og av føroysku starvsfelagunum. Lívið í Føroyum er eisini tryggari
og meira støðugt enn í Rumenia. Lønin kemur til tíðina, og, í mun til Rumenia, eru viðurskiftini í
Føroyum góð.
Arbeiðssetningurin til hesa kanning letur upp fyri hugleiðingum um, hvussu avbjóðingarnar, sum
eru lýstar í hesi kanning, kunnu loysast. Uttan at fara í smálutir við møguligum loysnum, so eru ávís
átøk, sum kunnu bøta um viðurskiftini hjá útlendingunum í Føroyum.
•

Útlendingaøkið tykist ikki vera nóg væl skipað. Tað liggur millum føroyskar og danskar
myndugleikar, og í løtuni er onki eftirlit ella gjøgnumskygni á økinum. Sambært SIRI er
ætlanin at skipa mannagongdir millum myndugleikarnar. Tað hevði helst økt um
gjøgnumskygnið á økinum.

36

•

•
•

•

•
•
•

Hvørki TAKS ella Útlendingastovan tykjast vera mannaði til at taka ímóti øllum
útlendingunum, sum koma til Føroya at arbeiða. Tað hevði helst bøtt um støðuna, um
útlendingar, sum koma henda vegin í arbeiðsørindum, høvdu eitt slag av kunningardiski,
teir kundu vent sær til og fingið ta hjálp og kunning teimum tørvar – á einum máli tey skilja.
Fakfeløgini kunnu eisini, saman við myndugleikunum á økinum, kunna útlendingarnar
betur, tá teir koma til Føroya at arbeiða.
Sum er, er lóggávan sett soleiðis saman, at tá arbeiðsloysið er undir 3,5% verða ongi krøv
sett til førleikarnar og útbúgving hjá útlendingunum, sum koma til Føroya at arbeiða. Fyri at
tryggja, at allir útlendingar verða løntir rætt, ber til at broyta lóggávuna soleiðis, at førleikar
og størv hjá útlendingunum skulu skjalprógvast fyri at geva teimum arbeiðs- og
uppihaldsloyvi. So hevði verið lættari hjá bæði arbeiðsgevarum og fakfeløgum at vita,
hvørjum sáttmála útlendingarnir skulu setast og lønast eftir.
Fyri at tryggja, at útlendsku arbeiðstakararnir í Føroyum eru settir og løntir eftir røttum
sáttmála, ber eisini til at seta krøv um gjøgnumskygni í setanum og lønum, tá almennar
verkætlanir verða bodnar út.
Í løtuni ber til at kanna útbúgvingarnar hjá útlendingunum umvegis danska granskingar- og
útbúgvingarráðið. Enn hevur ongin kannað útbúgvingarnar hjá útlendingunum.
Um tað er stórt ynski um, at løntakarar í Føroyum eru skipaðir í fakfelag, so ber til at lata
fakfelagslimir draga limagjaldið frá í skatti.
Viðvíkjandi bústaðarviðurskiftunum hjá rumenunum í hesi kanning, er leigulógin nú broytt
soleiðis, at Leigunevndin kann gera eina meting av, um húsaleigan er rímilig ella ei. Tað er
ikki kannað enn.
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5. Hotel- og matstovuvinnan
Hotel- og matstovuvinnan blómar í hesum døgum. Orsøkin er í stóran mun vaksandi ferðavinnan,
sum økir um eftirspurningin eftir hotellum og matstovum, og nú útboðið er til staðar, brúka
føroyingar eisini mongu tilboðini, sum eru her heima.
Nýggjar matstovur spretta um allar Føroyar, og í løtuni verða tvey stór hotel bygd í Havn, umframt
ein størri útbygging av Hotel Føroyum. Vaksandi hotel- og matstovuvinnan sæst eisini aftur í
talinum av løntakarum, sum starvast innan vinnuna.
Mynd 12

Løntakarar í hotel- og matstovuvinnuni
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Kelda: Hagstova Føroya

Í 2013 vóru 600 løntakarar í hotel- og matstovuvinnuni. Í 2018 var hetta talið vaksið til 854, ein
vøkstur upp á meira enn 40% seinastu fimm árini, og arbeiði er til nógvar hendur afturat.
Hotel- og matstovuvinnan er tætt knýtt at ferðavinnuni, og har sæst sama mynstur. Sambært
nýggjastu ársfrágreiðingini hjá Visit Faroe Islands vóru 643 ársverk í ferðavinnuni í 2018, og
sambært somu frágreiðing væntar man, at 450 ársverk vera afturat í ferðavinnuni í 2020. Flestu
ársverk eru innan flutningsfyritøkur, ferðaskip og ferðaskrivstovur. Ferðavinnan knýtir annað
virksemi at sær, til dømis hotel- og matstovuvinnuna, og Visit Faroe Islands metir, at umleið 1000
ársverk vóru knýtt at kjarnuøkjunum hjá ferðavinnuni í fjør.20

20

https://issuu.com/visitfaroeislands/docs/vfi_a_rsfra_grei_ing_2018-single-we
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Óskipað øki
Tveir heilt stórir aktørar eru í hotel- og matstovuvinnuni. Gist & Vist-samtakið, sum eigur Hotel
Føroyar, Koks og eina røð av øðrum matstovum og skeinkistøðum, og Smyril Line, sum millum
annað eigur Hotel Hafnia og Katrinu Christiansen. Umframt hesar báðar stóru aktørarnar, er hotelog matstovuvinnan merkt av, at tað eru fleiri smærri aktørar í vinnuni. Privat vinnurekandi eiga
eina matstovu, eitt skeinkistað ella eitt lítið gistingarhús.
Hjá stóru aktørunum, Gist & Vist og Hotel Hafnia, eru formligu viðurskiftini sum heild í lagi. Hvat
hesi kanningini viðvíkur, eru tað serliga smærru aktørarnir í hesu vinnu, sum ikki hava skipaði
viðurskifti. Tað, sum merkir hesa vinnuna, er, at tað ofta eru ung fólk, sum starvast í henni í styttri
tíðarskeið. Tey kenna ikki síni rættindi og tora illa at siga frá.
Ungur drongur
Ein 15 ára gamal drongur arbeiddi í eitt ár sum uppvaskari á einari matstovu í Havn. Hann arbeiddi
nakrar tímar aftaná skúlatíð fyri at vinna sær nøkur oyru til lummapening. Tímalønin var sambært
dronginum í ordan, men tá frítíðarlønin skuldi útgjaldast fyrst í mai mánaði, komu ongir pengar.
Hvørki hjá honum ella fleiri av hansara starvsfelagum.
Allir løntakarar hava rætt til frítíð og frítíðarløn. Eisini ungir dreingir, sum arbeiða nakrar tímar
aftaná skúlatíð. Frítíðarlønin hjá hesum tímalønta dronginum er 12% av lønini. Tað er
arbeiðsgevarin, sum skal rinda hesi 12%, og frítíðarlønin skal flytast á frítíðarkonto samstundis
sum arbeiðsgevari flytur vanliga lønina.
Men hjá hesum dronginum lat arbeiðsgevarin vera við at gjalda lógarkravdu frítíðarlønina og
spardi harvið meira enn ein tíggjundapart av lønarútreiðslunum. Hesin drongurin misti knappar
2000 kr. í frítíðarløn.
Foreldrini hjá dronginum gjørdu stjóran á matstovuni varhugan við, at hann ikki hevði goldið
soninum frítíðarløn, men tað hjálpti ikki.
Foreldrini vendu sær eisini til TAKS og til løgregluna fyri at fáa hjálp, men myndugleikarnir søgdu
seg onki kunna gera við málið. Løntakarin, í hesum føri ein 15 ára gamal drongur, kundi stevna og
fara í rættin eftir pengunum.
Foreldrini valdu í samráð við sonin ikki at gera meira við málið.
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Frítíðarløn
Ein afturvendandi trupulleiki, sum er komin til sjóndar í kanningararbeiðnum, er, at arbeiðsgevarar
ikki rinda starvsfólkum ta frítíðarløn tey hava rætt til. Hetta er serliga galdandi hjá smærru
aktørunum í hotel- og matstovuvinnuni.
Løgtingslóg um frítíð við løn21 tryggjar øllum løntakarum rætt til frítíð og frítíðarløn. Vanliga frítíðin
er 30 dagar um árið, um arbeitt verður fulla tíð. Hevur løntakarin arbeitt minni, verður frítíðin og
frítíðarlønin tillaga hesum.
Mánaðarlønt hava vanliga rætt til frítíð við løn, men fáa afturat hesum eitt frítíðarískoyti, sum er
1,5% av lønini í innvinningarárinum. Frítíðarískoytið verður vanliga útgoldið saman við lønini síðst í
apríl mánaði.
Tímalønt hava sjálvandi eisini rætt til at halda frí, men fáa ikki frí við løn. Í staðin er frítíðarlønin hjá
teimum 12% av tí tey hava tjent í innvinningarárinum. Tímalønti løntakarin fær frítíðarlønina
útgoldnað fyrst í mai mánaði.22
Arbeiðsgevarar hava sostatt skyldu til at gjalda løntakarum frítíðarløn. Frítíðarlønin skal sambært
lógini gjaldast samstundis sum vanliga lønin verður útgoldin. Tað vil siga, at fyri hvørja einastu
lønarflyting eigur frítíðarløn eisini at vera flutt á frítíðarlønarkonto, so frítíðarlønin er til taks, tá
hon verður útgoldin fyrst í mai mánaði.
Lógin um frítíð og frítíðarløn er ógvuliga greið. Tað ber ikki til, ikki at rinda løntakarum frítíðarløn.
”§ 19. Avtala um at siga frá sær rætt til frítíð, frítíðarløn, frítíð við løn ella frítíðarískoyti er
ógildug.
2. stk. Loyvt er ikki at lata øðrum rættin til vunna frítíðarløn, eins og hesin rættur ikki kann verða
fyri rættarsókn.”
Lógin sigur púra greitt, at arbeiðsgevari og løntakari ikki kunnu gera avtalu um, at løntakari frásigur
sær rættin til frítíðarløn. Slíkar avtalur eru ógildugar. Tað ber heldur ikki til at lata øðrum, til dømis
arbeiðsgevaranum, innvunna frítíðarløn. Tað er bara løntakarin sjálvur, sum hevur rætt til egna
frítíðarløn.

21

https://logir.fo/Logtingslog/30-fra-07-04-1986-um-fritid-vid-lon-sum-seinast-broytt-vid-logtingslog-nr-56#chapterb9835032-606e-48ca-8349-918ebf44b6a8
22
https://www.taks.fo/fo/borgari/studulsskipanir/fritidarlon/
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Starvsfólk í hotel- og matstovuvinnuni eru fyri ein stóran part tímalønt og eiga tí at fáa 12% í
frítíðarløn fyrst í mai mánaði, men kanningararbeiðið vísir, at løntakarar ikki altíð fáa ta frítíðarløn,
tey hava rætt til.
Sum nevnt omanfyri valdi drongurin ikki at gera nakað við málið. Tað er eisini lættari sagt enn
gjørt. Einasti møguleiki er at stevna arbeiðsgevaran og fáa Føroya rætt at taka avgerð í málinum. Í
lógini um frítið við løn stendur:
”§ 20. Avgerð í ósemju arbeiðsgevara og løntakara millum um rættin til frítíð ella frítíðarløn
verður tikin av Føroya Rætti.”
Tað er ein drúgv og kostnaðarmikil tilgongd at fara rættarvegin. Løntakarar í hotel- og
matstovuvinnuni eru ofta ung fólk, sum arbeiða fáar tímar. Lønin er av tí sama ikki tann stóra og
fleiri velja limaskap í fakfeløgunum frá. Fleiri ung eru eisini heilt stutt í vinnuni. Nakrar mánaðir
gjøgnum summarið ella kanska sum lestrarstarv nøkur fá ár. Tey hugsa ikki um at gerast limir í
einum fakfelag og vilja heldur ikki gjalda kostnaðin. Hann er, sambært teimum ungu, ov høgur í
mun til lønina.
Einasti møguleiki er altso at stevna og lata Føroya rætt taka støðu í málinum. Tað er tey fægstu –
um nakar – sum velja at gera tað fyri nakrar fáar túsund krónur.

Væntandi eftirlit
Hjá TAKS verður sagt, at hóast lógin er púra greið, arbeiðsgevarar skulu rinda frítíðarløn, so ber
allíkavæl til hjá arbeiðsgevarum at flyta vanligu lønina uttan samstundis at flyta frítíðarlønina.
Vanliga verður frítíðarløn goldin á frítíðarlønarkonto hjá avvarandi fakfelagi. Um løntakarin ikki er
limur í nøkrum fakfelag, skal frítíðarlønin rindast á frítíðarlønarkonto hjá Frítíðarkonto.
Frítíðarkonto er ein skipan til varðveitslu og útgjald av frítíðarløn hjá teimum, sum ikki eru skipað í
fakfelag.
TAKS umsitur inn- og útgjøld av frítíðarløn og Frítíðarkonto. Skipanin hjá TAKS er gjørd soleiðis, at
tað ber til hjá arbeiðsgevara at flyta løn, uttan at frítíðarløn verður flutt samstundis, hóast hetta er
krav. Orsøkin er, sambært TAKS, at munur er á frítíðarískoytinum (1,5%), sum fastlønt fáa, og
frítíðarlønini (12%), sum tímalønt fáa. Tað er onki krav um, at frítíðarískoytið skal flytast á
frítíðarlønarkonto. Frítíðarískoytið kann fyri so vítt bara standa á einari konto hjá
arbeiðsgevaranum og gjaldast út til løntakaran saman við lønini síðst í mai mánaði á hvørjum ári. Tí
ber tað til at útgjalda lønir uttan at rinda lógarkravdu frítíðarlønina samstundis. Tað merkir tó
samstundis, at arbeiðsgevarar kunnu lata vera við at gjalda frítíðarløn á Frítíðarkonto samstundis
sum lønir verða fluttar, hóast tað ikki er í samsvar við lógina.
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Tað ber til at broyta skipanina soleiðis, at lønin ikki kann flytast uttan so, at frítíðarlønin eisini
verður flutt samstundis. Tað er til dømis galdandi, tá talan er um tvungna inngjaldið til eftirløn,
sum í løtuni er 5% av lønini. Tað ber ikki til hjá arbeiðsgevara at flyta starvsfólki løn uttan eisini at
flyta í minsta lagi 5% av lønini sum eftirløn. Tað krevur eina lógarbroyting, um skipanin skal
broytast, so tað ikki skal vera møguligt hjá arbeiðstakarum at flyta løn uttan samstundis eisini at
rinda frítíðarløn.

Viðmerking frá arbeiðsgevara
Arbeiðsgevarin hjá unga dronginum hevur fingið møguleika at svara atfinningunum. Hann vísir
aftur, at hann ikki hevur rindað dronginum ella nøkrum øðrum frítíðarløn. Arbeiðsgevarin vísti á
eini teldu á lønarflytingar og frítíðarlønarflytingar frá mai mánaði í ár, men tað er ringt at meta um,
hvørt peningurin var fluttur á frítíðarlønarkonto, á onkra aðra konto ella slett ikki var fluttur.
Biðið var um at síggja lønarseðlar hjá starvsfólkunum, men arbeiðsgevarin sigur, at hann ongantíð
hevur givið starvsfólkum sínum nakran lønarseðil øll tey 15 árini hann hevur verið matstovueigari.
Skattalógin áleggur annars arbeiðsgevara at útflýggja løntakarum lønarseðil.
Í §63, stk. 7 í skattalógini stendur:
”Hin ávísingarskyldugi skal í samband við hvørja ávísan av A-inntøku, lata løntakaranum skrivliga
fráboðan, ið sigur frá navni, bústaði og arbeiðsgevaratali hjá ávísingarskylduga, og navni og
persóntali hjá løntakara, lønarskeiði, A-inntøku, mótkrøvum og ikki skattskyldugum veitingum.
Ávísingarskyldugi kann senda fráboðanina talgilt. Løntakari, sum ístaðin vil hava fráboðanina í
pappírsformi, kann fáa fráboðanina á hendan hátt, um hann skrivliga boðar ávísingarskylduga frá
hesum.” 23
Útgreiningar av lønarflytingunum hjá dronginum frá peningastovninum vísa, at ongin feriuløn er
goldin í sambandi við lønarflytingarnar.
Ung genta
Ein 15 ára gomul genta tók nakrar fáar vaktir á einari matstovu í Havn á sumri 2018. Hon legði
beinanvegin merki til, at viðurskiftini á matstovuni ikki vóru í ordan, so hon gavst aftaná at hava
verið til arbeiðis nakrar fáar vaktir.
Hóast hon bert var 15 ár, fekk hon bjóðað somu løn sum tey, sum vóru 18 ár og eldri. Lønin var 120
kr. um tíman – svart og uttan feriuløn.
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https://logir.fo/Logtingslog/86-fra-01-09-1983-um-landsskatt-og-kommunuskatt-sum-seinast-broytt-vid-logtingslognr-155#chapter-a71b9744-653f-422d-8721-1d57ac9fe34e
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Sum 15 ára gomul var tað hugaligt at fáa lovað so mikið góða tímaløn, men tað innibar, at hon
skuldi skeinkja rúsdrekka fyri gestunum á matstovuni, hóast tað er brot á matstovulógina. Alt ov fá
starvsfólk vóru til arbeiðis, og tí mátti gentan gera arbeiði, sum hon ikki hevði lógligan aldur til at
gera.
Harafturat roykti arbeiðsgevarin og onnur starvsfólk í køkinum, hóast roykilógin bannar royking á
matstovum. Samanlagt var talan um eina “vemmiliga” uppliving, sambært gentuni. Hon gavst tí
eisini beinanvegin.
Gentan fekk ongantið løn fyri sítt arbeiði, men hevur heldur ikki gjørt krav uppá hana.

Virða ikki lógina
Tað er í stríð við lógina at seta ung fólk undir 18 ár at skeinkja rúsdrekka. Í §5 í løgtingslóg um
matstovuvirksemi og gistingarhúsvirksemi stendur:
“§5. Á støðum við skeinkiloyvi mugu fólk undir 18 ár ikki setast at skeinkja rúsdrekka. Undantiknir
frá hesum eru kokkalærlingar og tænaralærlingar við góðkendum lærusáttmála, og persónar, ið
hava staðið útbúgvingina.”24
Gentan í døminum omanfyri er hvørki kokka- ella tænaralærlingur. Hon er ein vanligur
skúlanæmingur, sum vildi vinna sær nøkur oyru aftaná skúlatíð.
Brot á §5 í lógini um matstovuvirksemi og gistingarhúsvirksemi kann revsast við fongsulsrevsing í
upp í fýra mánaðir:
”§ 23. Um ikki hægri revsing er uppiborin eftir lóggávuni annars, verður við sekt ella fongsli í upp í
4 mánaðir revsaður tann, ið brýtur ásetingarnar í § 2, stk. 6-8, §§ 3-5, § 6, stk. 4, § 12, stk. 1, 2. pkt.
og stk. 2, § 13, stk. 1, og § 15, stk. 2, 2. pkt. Medvirkni verður revsað á sama hátt.”
Arbeiðsgevarin hevur fingið høvið at svara atfinningunum. Hann noktar at hava rindað sínum
starvsfólkum løn uttan um skattaskipanina og ynskti ikki at svara fleiri spurningum. Ætlanin var at
spyrja hann um, hví hann letur ungar gentur skeinkja rúsdrekka á matstovuni hjá honum, men tað
lukkaðist ikki at seta honum hendan spurningin.

24

https://logir.fo/Logtingslog/183-fra-21-12-2018-um-matstovuvirksemi-og-gistingarhusvirksemi
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Arbeiðsumstøður
Smærru matstovurnar hava ikki bara trupult við at halda uppá formligu viðurskiftini og tryggja, at
løntakararnir fáa setanarbræv, lønarseðil og at vanligar lógir og reglur verða yvirhildnar. Smærru
aktørarnir hava eisini trupult við at tryggja, at arbeiðsumhvørvið er í ordan.
Ung kvinna
19 ára gamla kvinnan arbeiddi á matstovu í Havn í umleið 15 mánaðir. Í byrjanini arbeiddi hon
niðursetta tíð, seinni fór hon upp á fulla tíð í eitt leiðarastarv.
Tá kvinnan byrjaði fekk hon somu tímaløn allan sjónarringin, 125 kr. um tíman. Lønin bleiv síðani
kvinkað nakað uppeftir, til 140 kr. um tíman, eisini allan sjónarringin. Seinni, tá kvinnan bleiv
leiðari fekk hon lovað 25.000 kr. um mánaðin og frían bil. Sum leiðari hevði hon tørv á bili til at
heinta vørur o.a. Hon fekk tó ongantíð bilin, og starvstíðin var nógv meira enn full tíð, men lønin
var tann sama.
Stór útskifting var í starvsfólkahópinum á matstovuni, og tey fingu ongantíð nakra kunning um
teirra rættindi ella møguleikan at fara í fakfelag.
Sambært kvinnuni var støðan á matstovuni merkt av kaosi. Hon hevði sum 19 ára gomul ábyrgd av
matstovuni, bíleggingum, vaktarskema, vasking og skuldi yvirhøvur tryggja sær, at alt var í ordan.
Tá ein kokkur segði upp, vóru púra óroynd ung fólk sett í køkin at arbeiða. Tey fingu onga
upplæring, og unga kvinnan, sum var sett sum leiðari aftaná lokið studentsprógv, bleiv strongd.
Støðan gjørdist so ring, at kvinnan misti svøvnin, hevði ongan matarlyst og var kedd. Hóast
strongd, so føldi hon, at hon mátti átaka sær alsamt fleiri uppgávur. Hon mátti sjálv arbeiða á
gólvinum sum tænari, tí vaktarskemaið ikki hekk saman. Hon mátti eisini sjálv taka sær av
vaskiarbeiðnum, tí starvsfólk vóru ikki til tað. Tað gjørdist at enda so ringt, at familjan kendi hana
ikki aftur. Unga kvinnan var útbrend bert 19 ára gomul.
Kvinnan gjørdi fleiri ferðir vart við sína støðu, men føldi ikki at virðing var fyri støðuni hjá henni –
hvørki frá stjóra ella starvsfelagum. At enda segði hon upp.
Kvinnan hevur verið merkt av starvstíðini og mátti ganga til sálarfrøðing fyri at koma gjøgnum
strongdina og víðari í lívinum.
Søgur sum tann omanfyri ganga aftur og aftur. Á fleiri matstovum er arbeiðsumhvørvið ringt, tað
mangla hendur og starvsfólk overva seg. Hetta fyllur ofta meira enn lønarspurningurin hjá
starvsfólkunum, men trupulleikin er meira óítøkiligur og tykist verri at loysa.
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Viðmerking frá arbeiðsgevara
Arbeiðsgevarin hjá kvinnuni hevur fingið høvi at gera viðmerkingar til umstøðurnar á matstovuni.
Arbeiðsgevarin greiðir frá, at viðvíkjandi døminum omanfyri, so var innihaldið í leiðarastarvinum
broytt soleiðis, at tørvur ikki var á fríum bili.
Hann er samdur í, at arbeiðsumstøðurnar ikki hava verið nóg góðar. Tær hava verið merktar av
kaosi og stór útskifting hevur verið í starvsfólkahópinum. Hann sigur, at manglandi stýring og
“know how” eru størsta orsøkin til hetta.
Hann greiðir víðari frá, at leiðslan hevur tikið stig til at skipa arbeiðið betur. Leiðarar eru settir í
køkinum og á gólvinum, soleiðis at arbeiðsumstøðurnar verða betri. Hetta skal tryggja góða
upplæring av nýggjum starvsfólkum og verkseting av føstum mannagongdum. Hann vónar, at
hetta fer at skapa størri trivnað og samanhang á arbeiðsplássinum.
Hann nevnir tó, at tað er trupult at vera arbeiðsgevari, tá tíðirnar eru so góðar, sum tær eru. Lága
arbeiðsloysið ger, at starvsfólk uttan at blunka kunnu siga upp, tí tey vilja hava frí til eitt hvørt. Til
dømis er tað ringt at fáa manning, tá størri tiltøk eru, so sum G!-festivalurin ella á ólavsøku.
Arbeiðsgevarin er ikki limur í Føroya Arbeiðsgevarafelag og lønir ikki sínum starvsfólkum sambært
sáttmála. Tímalønin hjá vanliga starvsfólkinum er 125 kr. um tíman, leiðarar fáa væl hægri løn.
Sambært arbeiðsgevaranum er hann kappingarførur, tá tað kemur til lønina. Hon liggur væl
omanfyri lønina á øðrum matstovum, sigur hann.
Hann leggur dent á, at setanarviðurskiftini skulu vera í ordan. Øll starvsfólkini fáa setanarbrøv og
lønarseðlar. Hann hevur somuleiðis eina skipan, sum ger, at starvsfólkini fáa løn fyri teir tímar tey
arbeiða umframt frítíðarløn og 5% í eftirløn.
Arbeiðsgevarin sigur, at tað er ynskiligt og ruddiligari at løna sambært galdandi sáttmála, men tað
er ivingarsamt um tað fíggjarliga ber til. Hann fer at kanna málið.

Á góðari leið
Sum nevnt eru viðurskiftini sum heild góð hjá størru aktørunum í hotel- og matstovuvinnuni, Gist
& Vist og Hotel Hafnia. Tað merkir ikki, at tað ikki kunnu stinga seg ósemjur upp millum
arbeiðsgevarar og løntakarar/fakfeløg, og at manglandi arbeiðsmegi kann elva til stórt
arbeiðstrýst, men yvirskipað eru viðurskiftini í ordan.
Bæði Gist & Vist og Hotel Hafnia eru limir í Føroya Arbeiðsgevarafelag. Tey hava sostatt bundið seg
til at halda sáttmálarnar millum fakfeløgini og arbeiðsgevarafelagið.
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Ein orsøk til, at viðurskiftini eru betri skipaði hjá bæði Gist & Vist og Hotel Hafnia, er, at bæði
feløgini fyri kortum hava fingið nýggjar talgildar lønar- og starvsfólkaskipanir. Hjá báðum
feløgunum hevur nógv umsiting verið av setanarbrøvum, tímaseðlum, lønarflytingum o.s.fr., men
nýggju talgildu skipanirnar gera arbeiðið lættari og skapa gjøgnumskygni. Sum dømi kann nevnast,
at samanlagt vóru lønarútgjaldingarnar hjá Gist & Vist 62 mió. kr. í 2018, og 1000 starvsfólk vóru
so ella so knýtt at samtakinum. Nýggja talgilda lønar- og starvsfólkaskipanin tryggjar, at øll hesi
fólkini verða skrásett rætt og fáa ta løn tey hava rætt til.
Hjá Gist & Vist er skipanin gjørd soleiðis, at tað snøgt sagt ikki ber til at arbeiða í samtakinum uttan
at vera skrásettur í skipanini. Skrásetingin er samstundis eisini eitt talgilt setanarbræv, so formligu
viðurskiftini eru í ordan beinanvegin. Allir galdandi sáttmálar eru partur av skipanini, so
starvsfólkini fáa ta løn tey hava rætt til. Fyri løntakaran merkir tað størri gjøgnumskygni, tí tað ber
altíð til, umvegis skipanina, at síggja vaktarskema, tímaseðil, tímalønir og ymisk vaktargjøld.
Skipanin hjá Hotel Hafnia líkist tí hjá Gist & Vist. Í sambandi við, at skipanin er sett í verk, verður
eisini hugt eftir, um starvsfólk hava setanarbrøv og um onnur formlig viðurskifti eru í lagi. Sum hjá
Gist & Vist eru allir galdandi sáttmálar partur í skipanini, so starvsfólk fáa røttu lønina.
Hjá báðum fyritøkum ber til hjá starvsfólkum at innlima seg í fakfelag umvegis talgildu skipanina.
Men stjórarnir báðir, Johannes Jensen, Gist & Vist, og Pætur Thomsen, Hotel Hafnia, siga, at flestu
starvsfólkini velja limaskapin frá.
Johannes Jensen heldur, at fleiri orsøkir kunnu vera til tess. Eitt er kostnaðurin, og so vita
starvsfólkini heldur ikki, hvat tey fáa fyri limagjaldið. Pætur Thomsen er samdur, starvsfólkini vita
ikki, hvat tey fáa burturúr limaskapinum.
Fyri Gist & Vist og Hotel Hafnia ger fakfelagslimaskapurin hjá starvsfólkunum sum so ongan mun.
Báðir arbeiðsgevararnir eru limir í Føroya Arbeiðsgevarafelag, og hava soleiðis bundið seg til
galdandi sáttmálar á økinum.

Møguligar loysnir
Viðskiftafólkini hjá hotel- og matstovuvinnuni eru rættiliga tilvitaði um alskyns viðurskifti, sum til
dømis burðardygd, vistfrøði og umhvørvi. Í Danmark hevur organisatiónin hjá starvsfólkunum í
tænastuvinnuni, 3F, ment eina skipan, sum sigur viðskiftafólkunum hvørt ein matstova ella eitt
hotel hevur skipaði starvsfólkaviðurskifti. Tað eitur “OK-forhold”. Tað merkir, at tær matstovur og
hotel, sum hava skipaði starvsfólkaviðurskifti fáa eitt “OK”-merkið at seta á hurðina, so brúkarin
sær, at starvsfólkini á matstovuni ella hotellinum fáa løn sambært sáttmála o.s.fr.
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Hvørki Johannes Jensen ella Pætur Thomsen halda, at eitt slíkt merki hevði gjørt tann stóra munin í
Føroyum. Skipaði viðurskifti eru ikki nakað, sum viðskiftafólkini spyrja eftir. Viðskiftafólkini ganga
hægri upp í vistfrøði, burðardygd og góða tænastu. Teir eru tó ikki avvísandi móti at royna
skipanina, um fakfeløgini koma við einum ynski um tað.
Ein trupulleiki við einari slíkari skipan er tó, at løntakarar í hotel- og matstovuvinnuni oftast velja
limaskapin í fakfeløgunum frá. Bæði løntakarar og stjórarnir hjá Gist & Vist og Hotel Hafnia vísa á,
at starvsfólkini halda limaskapin vera ov dýran, og tey verða ikki nóg væl kunnaði um, hvat tey fáa
burturúr limaskapinum.
Summir av smærru aktørunum halda ikki vanligar skyldur, so sum geva starvsfólkunum rætta løn
og feriuløn. Ein lógarbroyting kann loysa trupulleikan við feriulønini, so tað ikki longur er møguligt
at flyta starvsfólkum løn uttan at eisini flyta teimum frítíðarløn.
Yvirskipað kann sigast, at tað manglar kunning – bæði til arbeiðsgevarar og løntakarar. Hvørki
arbeiðsgevarar ella løntakarar eru tilvitaðir um, at starvsfólk skulu hava setanarbræv og
lønarseðlar, og tey kenna ikki til sáttmálarnar, sum eru galdandi á økinum.
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6. Niðurstøða
Føroyski arbeiðsmarknaðurin er yvirhøvur væl skipaður. Arbeiðsloysið hevur verið lágt í fleiri ár, og
tað er gott fyri arbeiðstakaran. Tað eru ongin tekin um, at ólóglig arbeiðsmegi er í Føroyum og
heldur ikki ólóglig lønardumping.
Tað eru tó øki, har viðurskiftini ikki eru í lagi. Hendan kanningin lýsir viðurskiftini í hotel- og
matstovuvinnuni og hjá útlendsku arbeiðsmegini í byggivinnuni.
Nógvir útlendingar arbeiða í Føroyum. Talið av løntakarum við øðrum ríkisborgaraskapi enn
donskum er meira enn tvífaldað seinastu fimm árini. Serliga eru tað løntakarar úr øðrum ESlondum enn norðurlondum, sum koma til Føroya at arbeiða. Talið av útlendingum, sum koma til
Føroya er vorðið so stórt, at meira enn helvtin av nettotilflytingini til Føroya eru fólk, sum hava
annan ríkisborgaraskap enn danskan.
Útlendingarnir fáa í stóran mun arbeiði í byggivinnuni, sum er tann vinnan, sum hevur nógv tann
størsta vøksturin í løntakarum. Útlendingarnir trívast væl í Føroyum, men ynskja betri kunning um
teirra skyldur, men eisini rættindi. Teir eru her í tíðaravmarkaðum størvum, og hava tí rætt til at
fáa eftirlønina útgoldnað og kunnu fáa ALS- og barsilsgjald afturgoldið.
Lága arbeiðsloysið ger, at tað er lættari hjá arbeiðsgevarum at fáa útlendska arbeiðsmegi til
Føroya. Tá arbeiðsloysið er lægri enn 6%, men hægri enn 3,5% kunnu arbeiðsgevarar innflyta
útlendska arbeiðsmegi, men krøv verða sett til førleikar og útbúgving, og útlendingarnir skulu
lønast hareftir. Tá arbeiðsloysið er lægri enn 3,5% eru ongi krøv um førleikar ella útbúgving á
innfluttu arbeiðsmegini. Tá ber til hjá arbeiðsgevara at løna útlendingunum eftir lægst møguliga
sáttmálanum, arbeiðarasáttmálanum. Arbeiðsloysið fór niður um 3,5% í desember 2014.
Útlendingarnir siga seg ofta hava útbúgving úr heimlandinum, men teir verða løntir sum ófaklærd
arbeiðsmegi í Føroyum. Enn hevur ongin kannað útbúgvingarnar og førleikarnar hjá útlendsku
arbeiðstakarunum. Lógin krevur sum nevnt ikki, at arbeiðsgevarar skjalprógva útbúgving og
førleikar hjá útlendsku arbeiðstakarunum, tá arbeiðsloysið er lægri enn 3,5%. Tað er tí ein vandi
fyri, at útlendskir handverkarar arbeiða í Føroyum, men verða løntir sum arbeiðsmenn. Sett á
spíssin, ber til at siga, at lógin ger tað møguligt at hava dulda lønardumping í Føroyum.
Bústaðarviðuskiftini hjá útlendingunum í hesi kanning eru í besta føri ivingarsom. Útlendingarnir,
sum koma til Føroya at arbeiða, fáa bústað frá arbeiðsgevaranum. Tað eru flest rumenar, sum
koma til Føroya at arbeiða. Flestu teirra eru komnir til Føroya umvegis vikarstovuna, Firmport.
Rumenarnir búgva millum annað í tveimum húsum í Jekaragøtu í Havn. Húsini eru ikki í góðum
standi. Vindeygu kunnu ikki latast aftur, og kømur eru bjálvað við flamingo. Millum 20-25 mans
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búgva í hvørjum húsi, ofta bæði tveir og tríggir á hvørjum kamari. Rumenar búgva enntá á
ovastaloftinum, bókstaviliga í einum ventilatiónsanleggi.
Húsaleigan fyri hesar bústaðir er millum 2000 og 2300 kr. um mánaðin. Teir, sum búgva í tvey- og
trýmanskømrum gjalda 2000 kr. um mánaðin i part. Tað vil siga, at tríggir mans tilsamans gjalda
6000 kr. um mánaðin fyri eitt trýmanskamar, sum er uml. 12 fermetrar til støddar. Teir, sum búgva
einsamallir í einum kamari gjalda 2300 kr. um mánaðin. Rumenarnir á ovastaloftinum fáa avsláttur
og gjalda 1700 kr. um mánaðin. Húsaleigan verður sum oftast goldin í reiðum peningi.
Húsaleigan varð hækkað 1. mars í ár. Tað var fráboðað 10 dagar frammanundan, tann 19. februar,
hóast leigulógin púra greitt sigur, at hækkingar í húsaleigu skulu fráboðast skrivliga fýra mánaðir
frammaundan.
Í hotel- og matstovuvinnuni eru tað serliga hjá smærru aktørunum, at viðurskiftini ikki eru í lagi.
Starvsfólkini í hesi vinnu eru ofta ung og óroynd, og kenna tískil ikki síni rættindi og tora illa at siga
frá. Starvsfólk mangla setanarskriv, fáa ikki lønarseðlar og ta løn, sum sáttmálin ásetur. Tað eru
dømi um, at arbeiðsgevarar ikki rinda sínum starvsfólkum lógarkravdu frítíðarlønini og bjóða svarta
løn.
Eitt, sum gongur aftur, er, at arbeiðsumstøðurnar ikki eru góðar. Matstovur eru undirmannaðar,
og tí mugu starvsfólkini renna ov skjótt og tað skapar mistrivnað. Nógv velja limaskap í fakfeløgum
frá, og yvirhøvur tykist tað sum, at bæði arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar í hesi vinnu mangla
kunning um rættindi og skyldur hjá hvørjum øðrum.
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Hugleiðingar
Hóast hendan kanningin svarar nøkrum spurningum um óskipaða arbeiðsmarknaðin, so standa
fleiri ósvaraðir spurningar eftir.
Í sambandi við kanningararbeiðið er innlit fingið í, at stóri tørvurin á arbeiðsmegi kann fáa
avleiðingar fyri aðrar fakbólkar í Føroyum. Dømi eru um, at heilsustarvsfólk í Føroyum skifta starv
og royna seg innan hotel- og matstovuvinnuna. Tað merkir, at tær hendurnar ikki eru tøkar í
almanna- og/ella heilsuverkinum ella á eldraøkinum.
Tað kann gerast ein stórur samfelagstrupulleiki, um fakbólkarnir við lægri lønum, t.d
námsfrøðingar og heilsurøktarar, fara burtur frá sínum øki og í staðin fáa sær starv innan hotel- og
matstovuvinnuna, sum er kappingarfør, tá tað kemur til lønina.
Kanningararbeiðið hevur eisini givið innlit í, at tørvurin á arbeiðsmegi hevur verið orsøk til, at
matstovur mugu steingja, tí ongin starvsfólk eru tøk. Tað eru eisini aktørar í byggivinnuni, sum
mugu siga nei til uppgávur, tí tær krevja arbeiðsmegi, sum ikki er til.
Stóri tørvurin á arbeiðsmegi seinastu mongu árini hevur skapað gróðrarbotn fyri vikarstovur, sum
innflyta útlendska arbeiðsmegi til Føroya. Ein vikarstova hevur verið meira ella minni einaráðandi í
Føroyum í nógv ár. Tað er Firmport, sum verður umrødd í hesi kanning. Sambært vinnuvitan.biz
eru fleiri vikarstovur stovnaðar seinastu árini. Ein eitur Globus Bemanning, sum var stovnað 1. apríl
í ár. Stovnarin er Jonas Ambotas, úr Kaunas. Litava.
Í hagtølunum frá SIRI, sum eru fingin til hesa kanning, verður eisini danska felagið DMA
International ApS nevnt, tí felagið hevur innflutt 43 útlendingar til Føroya í ár. Danskar vikarstovur
eru ikki skrásettar hjá vinnuvitan.biz, og innlitið frá SIRI vísir bara tær 10 fyritøkurnar, sum hava
innflutt flestar útlendingar. DMA International er nummar trý á listanum. Tað hevði verið
áhugavert at vita, hvørjar útlendingar hendan danska vikarstovan hevur fingið til Føroya og eisini,
um aðrar útlendskar vikarstovur virka í Føroyum.
Hendan kanningin lýsir bara umstøðurnar hjá teimum útlendingum, sum hava fingið arbeiðs- og
uppihaldsloyvi í Føroyum. Tað finst tó eitt skuggatal, sum innlit ikki fæst í. Tað eru allir teir
útlendingarnir, sum koma til Føroya umvegis sokallaðu “montørregluna”, tí tað ber til hjá
útlendingum at arbeiða í Føroyum uttan arbeiðsloyvi.
Í “Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Færøerne, sum broytt við bekendtgørelse nr. 252 frá
17. mars 2014” stendur:
”§ 34. Følgende udlændinge er fritaget for arbejdstilladelse på Færøerne:
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1) De udlændinge, der er nævnt i udlændingelovens § 14, stk. 1.
2) Udsendte personer ansat i organisationer og institutioner, der omfattes af loven om
rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m., samt medfølgende
familiemedlemmer og udsendte medhjælpere, som er ansat i den personlige husholdning hos
sådanne personer.
3) Personale i udenlandske biler i international trafik.
4) Personale på færøske lastskibe i international trafik, der anløber færøsk havn højst 26 gange,
løbende regnet et år bagud uafhængig af kalenderåret, såfremt arbejdstilladelse på Færøerne
kræves hertil, jf. udlændingelovens § 13, stk. 1, 2. pkt.
Stk. 2. Følgende udlændinge er for et tidsrum af tre måneder fra indrejsen på Færøerne fritaget
for arbejdstilladelse på Færøerne:
1) Videnskabsmænd og foredragsholdere for så vidt angår undervisning eller lignende
virksomhed, hvortil de er indbudt.
2) Kunstnere, herunder musikere, artister og lignende samt tilknyttet personale, såfremt de forud
for arrangementet har indgået aftale med en arrangør på Færøerne.
3) Repræsentanter på forretningsrejse på Færøerne for udenlandske firmaer eller selskaber, der
ikke har forretningskontor på Færøerne.
4) Montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst for at montere, installere, efterse eller
reparere maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende eller for at informere om brugen heraf,
såfremt den virksomhed, udlændingen er tilknyttet, har leveret maskinerne, udstyret, edbprogrammerne eller lignende eller efter aftale med en sådan virksomhed har påtaget sig at
montere, installere, efterse eller reparere maskinerne, udstyret, edbprogrammerne eller lignende.
5) Skibssmede, maskinsmede og svejsere ansat i en udenlandsk virksomhed, der har indgået
aftale med et færøsk skibsværft om at udføre arbejde i forbindelse med en bestemt
vedligeholdelses- eller reparationsopgave vedrørende et stålskib eller lignende.
6) Personer, der er ansat i den personlige husholdning hos en arbejdsgiver, der opholder sig på
Færøerne på besøg i indtil tre måneder.
7) Hel- og halvprofessionelle idrætsudøvere og -trænere for så vidt angår idrætsudøvelse og træning samt tilknyttet personale. Fritagelsen gælder ikke, hvis der er indgået ansættelsesaftale
med en idrætsklub på Færøerne.”25
Útlendingar kunnu arbeiða í Føroyum í upp til tríggjar mánaðir uttan arbeiðs- og uppihaldsloyvi,
um teir lúka treytirnar omanfyri. Teir flyta ongantíð adressu til Føroya og eru tí ikki partur av
hagtølunum, og ongin treyt er um, at teir skulu setast og lønast eftir føroyskum sáttmála. Tað
hevði verið áhugavert at fingið innlit í, hvørjir útlendingarnir eru og hvar teir starvast. Tað hevði
eisini verið áhugavert at vita, um nakað eftirlit er við, at reglurnar omanfyri verða hildnar.

25

https://logir.fo/Bekendtgorelse/636-fra-07-06-2010-om-udlaendinges-adgang-til-Faeroerne
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Sambært rumenunum í hesi kanning, eru fleiri útlendingar sum koma til Føroya uttan nakrantíð at
verða skrásettir í Føroyum. Teir vísa á, at tað hava verið trupulleikar av hesum, um hesir
útlendingar knappliga hava havt tørv á læknahjálp. Tað hevði verið áhugavert at fingið innlit í,
hvussu nógvir útlendskir arbeiðstakarar venda sær til heilsuverkið, sum ikki eru skrásettir í
Føroyum.
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