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Tórshavn, tann 28. mai 2019 

J.Nr.: LUM-28- 18/00023-42 
(at tilskila í svari)  

Tykkara J.nr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álit 

viðvíkjandi klagu um vantandi svar frá Tórshavnar kommunu um útgjald av frítíðarískoyti og 

frítíðarløn 

 

 

Við skrivi, innkomið 15. januar 2018, hevur A við fulltrú frá B klagað til umboðsmannin um, at 

Tórshavnar kommuna ikki svarar skrivum um, at B ikki hevði fingið goldið frítíðarløn av 

einum týðandi parti av vunnari inntøku síðani 2011. Harumframt varð í klaguni víst á, at bert 

ein lítil partur av frítíðarískoytinum fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. mars 2017 var goldin. 

 

Málsgongd 

Við telduposti 24. mai 2017 sendi A vegna B Tórshavnar kommunu skriv, dagfest 23. mai 

2017, um vantandi útgjald av frítíðarløn. Skrivið, sum var stílað stjóranum í Heilsu- og 

umsorganartænastuni og miðfyrisitingarstjóranum, var soljóðandi:  

 

“Kæra / krav viðv. manglandi frítíðarløn 

B...., sum arbeiðir á D, vil hervið vinarliga gera vart við, at hon metir seg síðan 1. oktober 

2011 ikki hava fingið ta frítíðarløn, sum hon sbr. frítíðarlógina hevur rætt at fáa. 

 

Tá hon hevur vunnið inntøku aftrat mánaðarlønini, hevur hon ikki fingið frítíðarløn, 12%, 

av tí partinum. Hon hevur bert fingið 1,5% og ikki 12%, sum er frítíðarlønin sbrt. 

frítíðarlógina. Fleiri ferðir er hvørki 1,5% ella 12% goldið. Hendingaferð hevur hon fingið 

12%. 

 

Tá hon hevur havt feriu við løn, hevur hon bert fingið útgoldið mánaðarløn, einki fyri 

inntøku aftrat mánaðarlønini. 
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Áðrenn 1. oktober 2011 fekk hon frítíðarløn 12% av inntøkuni, sum hon hevði aftrat 

mánaðarlønini, men síðan 1. oktober 2011 er frítíðarlønin ikki goldin av hesum partinum. 

Hetta er fyri at arbeiða ólagaligar tíðir, t.d. leygardagar kl. 17.00 – 23.00, sunnudagar, á 

halgidøgum, yvirtíð og meirtímar. 

 

Upphæddirnar eru hesar: 2011 (1. okt. til 31. des.) kr.    886,80 

   2012 (1. jan. til 31. des.) kr. 2.296,34 

   2013 - kr. 1728,24 

   2014 - kr. 2.300,54 

   2015 - kr. 2.490,16 

   2016 - kr. 2.231,73 

   2017 (1. jan. – 30. apr.) kr.    815,08 

 

   Tilsamans  kr. 12.748,88 

 

Aðrir starvsbólkar á D fáa 12% í frítíðarløn fyri omanfyri nevnda arbeiði, hesir eru 

sjúkrarøktarfrøðingar, heilsurøktarar, heilsuhjálparar og kost- og føðsluatstøðingar. Tí  

meta vit, at tað er av misgáum, hon frá 1. oktober 2011 ikki hevur fingið 12% í frítíðarløn 

av vunnari inntøku aftrat mánaðarlønini. 

 

Vit vilja tí biðja um at fáa írestandi frítíðarløn 10,5% (12 – 1,5) og 12% av tí partinum, sum 

hon einki hevur fingið av, tilsamans kr. 12.748,88. 

 

Eisini vilja vit siga frá, at frítíðarískoyti fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. mars 2017 er 

kr. 3.510,45, men síðst í apríl mánað er bert goldið kr. 579,65. Tað manglar tí kr. 

2.930,80.” 

 

Sama dag móttók A eina sjálvvirkandi móttøkuváttan frá Tórshavnar kommunu. Tá 

klagarin einki frætti aftur frá kommununi, sendi hann tann 12. september 2017 

Tórshavnar kommunu soljóðandi skriv: 

 

“Vit vilja vísa til bræv okkara, dagfest 23. mai 2017, sent við telduposti 24. mai 2017 til 

Heilsu- og umsorganartænastuna, att. E, stjóra, og Miðfyrisitingina, att. F, stjóra, 

viðvíkjandi manglandi frítíðarløn síðan 1. oktober 2011 og ov lítið goldið frítíðarískoyti 

fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. mars 2017 hjá B. 

 

Av tí, at long tíð er liðin, og einki er frætt aftur hesum viðvíkjandi, vilja vit minna á málið. 

 

Sambært lógini um innlit í fyrisitingina verður eisini biðið um avrit av teimum skjølum, 

sum møguliga eru í málinum. 

(Hjálagt er avrit av sjálvvirkandi svari frá tygum)” 

 

Tann 7. november 2017 sendi klagarin Tórshavnar kommunu stílað kommunustjóranum 

soljóðandi skriv: 
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“Kæra / krav viðv. manglandi frítíðarløn 

Fyri B, ið arbeiðir á D, er skriv dagfest 23. mai 2017, sent til Heilsu- og 

umsorganartænastuna, att. E, stjóra, og til Miðfyrisitingina, att. F, stjóra, har kært verður, at 

arbeiðsgevarin í fleiri ár ikki hevur rindað frítíðarløn av allari inntøkuni, sum lógin um 

frítíð við løn og frítíðarløn ásetur. 

Í staðin heldur arbeiðsgevarin ein týðandi part av inntøkuni uttanfyri lógina. Hetta til 

stórt fíggjarligt tap fyri løntakaran. 

 

Málið er lýst í kæruni, sum her verður sent tygum avrit. 

 

Tó at mint er á málið við skrivi, dagfest 12. september 2017, er einki frætt aftur hesum 

viðvíkjandi. Manglandi frítíðarlønin er ikki goldin. Framvegis verður ikki avroknað 

frítíðarløn av allari inntøkuni. Heilsu- og umsorganartænastan og Miðfyrisitingin hava ikki 

heldur á annan hátt lagt í at svara okkum aftur. 

 

Hyggja vit at seinasta lønarseðlinum, sum er fyri oktober mánað, sæst, at frítíðarløn, 12%, 

er ikki avgreidd til frítíðargrunnin. Tó at lógin um frítíð við løn og frítíðarløn sigur 12%, so 

rindar arbeiðsgevarin bert 1,5% sum frítíðarískoyti. Bert henda mánaðin restar kr. 158,75. 

 

Í kæruni frá 23. mai 2017 nevna vit eisini, at bert ein lítil partur av frítíðarískoytinum fyri 

tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. mars 2017 er goldin. Írestandi parturin, kr. 2.930,80 er 

framvegis ikki goldin. 

 

Tá tygum eru ovasti fyrisitari arbeiðsgevarans, verður málið hervið kært til tygara. Vónandi 

kunnu tygum bera so í bandi, at tað, sum síðan 1. oktober 2011 er goldið ov lítið í 

frítíðarløn, verður goldið.” 

 

Klagarin frætti einki frá kommununi um málið, og í januar 2018 sendi klagarin 

umboðsmanninum klagu um málið.  

 

Partshoyring 

Umboðsmaðurin gjørdi av at kanna hetta málið nærri, og við skrivi, dagfest 16. januar 2018, 

varð klagan send Tórshavnar kommunu til ummælis við einari freist áljóðandi 3 vikur. 

Samstundis varð Tórshavnar kommuna biðin um at lata umboðsmanninum øll skjøl í málinum 

til láns. 

 

Tann 22. februar 2018 minti umboðsmaðurin Tórshavnar kommunu á málið. Tann 1. mars 2018 

sendi Tórshavnar kommuna umboðsmanninum soljóðandi frágreiðing um viðgerðina av 

málinum: 

 

“Frágreiðing viðv. klagu um útrokning og útgjalding av frítíðarløn /-ískoyti. 

Víst verður til skriv tykkara, dagfest 16. januar 2018, har klaga frá A, vegna B, verður send 

til ummælis. 

 



 

 

síða 4/11 

 

Klagan snýr seg um, at klagarin metir, at B í fleiri ár ikki hevur fingið frítíðarløn í tann 

mun, hon hevur rætt til tað. Tað framgongur eisini av klaguni, at Tórshavnar kommuna ikki 

hevur svarað klagaranum, hóast hann bæði hevur sent rykkjarar og biðið um innlit í málið. 

 

Tað framgongur av hjáløgdu skjølum í málinum, at Tórshavnar kommuna hevur móttikið 

eitt skriv frá klagaranum tann 23. mai 2017, og at skrivið er sent til avgreiðslu hjá 

eindarleiðaranum, sum varðar av D, eins og til ein felags teldupost á Starvsfólkadeildini. 

 

Eftir hetta sæst einki at vera hent í málinum fyrr enn tann 7. november 2017, tá skrivið – 

sum er stílað kommunustjóranum – í journalskipanini verður skrásett til deildarleiðaran á 

Starvsfólkadeildini. 

 

Eftir at hava gjøgnumgingið inngangandi post til Tórshavnar kommunu, tann 12. september 

2017, verður mett, at hetta skrivið ongantíð er móttikið, og er innlitsáheitanin sostatt heldur 

ikki viðgjørd. 

 

Sambært journalyvirlitinum hendir onki í málinum fyrr enn klagan frá Løgtingsins 

umboðsmanni verður send Tórshavnar kommunu til ummælis. 

 

Orsøkin til at skrivini, dagfest ávikavist 23. mai og 7. november 2017, ongantíð verða 

svarað, hóast tey verða send til avgreiðslu hjá ávikavist Heilsu- og umsorganartænatuni og 

Starvsfólkadeildini, er ógreið, men mett verður, at málið í báðum førum, av misgáum, er 

dottið burtur ímillum. 

 

Tórshavnar kommuna ásannar, at tað als ikki er nøktandi, at áheitanir frá borgarum ikki 

verða svaraðar og harmast um, at málið hevur drigið so nógv út. 

 

Viðmerkjast kann, at Tórshavnar kommuna er farin undir at kanna málið viðvíkjandi 

manglandi frítíðarløn, og at ávegis niðurstøðan er, at B er í føstum starvi á brøki 0,85 og tí 

fær 1,5% í frítíðarískoyti av hesum brøki, meðan vaktir út yvir føstu setanina verða 

avroknaðar sum tímaløn, har frítíðarløn á 12% verður goldin. 

 

Klagarin kann vænta sær endaligt svar viðvíkjandi hesum viðurskiftum í komandi viku, t.e. 

viku 10 2018. 

 

Leggjast kann aftrat, at klagarin sjálvur (A) fram til 1. februar 2016 var í starvi sum 

bókhaldari á D, har hann m.a. hevði lønaravgreiðslu um hendi. Størsta partin av 

tíðarskeiðinum, har klagarin metir, at feilur hevur verið í útgjaldinum av frítíðarløn, hevði 

hann sjálvur ábyrgdina av hesum viðurskiftum. 

 

Tórshavnar kommuna stendur tí undrandi yvirfyri hesi klagu.” 

 

Tann 12. mars 2018 boðaði Tórshavnar kommuna umboðsmanninum frá, at soljóðandi skriv 

var sent klagaranum:  

 

“Viðvíkjandi manglandi frítíðarløn hjá B 
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Víst verður til skriv tíni, dagfest ávikavist 23. mai og 7. november 2017, har tú, vegna B, 

ger vart við, at tit ikki meta, at B hevur fingið rætta frítíðarløn útgoldna síðani 1. oktober 

2011. 

 

Fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 – 31. mars 2017 er lønarumsiting hjá Tórshavnar kommunu 

komin eftir, at feilur er hendur í sambandi við eina tekniska umlegging av starvinum hjá B í 

lønarskipanini. Sambært uppgerðini hjá Tórshavnar kommunu eigur B kr. 2.930,80 tilgóðar 

í frítíðarískoyti fyri nevnda tíðarskeið, sum neyvt er sama upphædd, sum framgongur av 

tínum skrivi. Hetta er d.d. bókað og verður væntandi á konto ein av komandi døgunum. 

 

Fyri tíðarskeiðið 1. januar – 31. mars 2016 er uppgerðin ikki liðugt gjørd enn. Vent verður 

aftur við hesum so skjótt sum uppgerðin er liðug. 

 

Av tí, at Tórshavnar kommuna ikki yvirtók lønarumsitingina av D fyrr enn 1. januar 2016 

og tí ikki hevur upplýsingar um tíðarskeiðið frá 1. oktober 2011 – 31. desember 2015, 

verður spurningurin um møguliga manglandi frítíðarløn lagdur fyri Føroya Gjaldstovu. 

Vent verður aftur, tá hesin parturin er viðgjørdur.” 

 

Tann 4. juni 2018 boðaði klagarin umboðsmanninum frá, at Tórshavnar kommuna 

framhaldandi rindaði B 1,5% og ikki 12% í frítíðarløn av ólagaligari arbeiðstíð. 

 

Tann 15. juni og 13. august 2018 minti umboðsmaðurin Tórshavnar kommunu á málið. Tann 

15. august 2018 sendi Tórshavnar kommuna umboðsmanninum soljóðandi teldupost: 

 

“Víst verður til skriv tykkara, dagfest 13. august 2018, har rykt verður eftir frágreiðing um, 

hvat víðari er hent í omanfyri tilskilaða máli síðan seinasta skriv til umboðsmannin í mars í 

ár. 

 

Tórshavnar kommuna hevur enn ikki móttikið umbidnu upplýsingarnar frá Gjaldstovuni 

fyri tíðarskeiðið, áðrenn eldraøkið varð yvirtikið av kommununum. Rykkjari verður aftur 

sendur Gjaldstovuni beinanvegin. 

 

Viðvíkjandi uppáhaldinum um, at tað framvegis er feilur í frítíðarlønini, er Tórshavnar 

kommuna farin undir at kanna hetta, men orsaka av at avvarðandi málsviðgeri p.t. er í feriu, 

ber ikki til at fáa endaliga staðfest hvørt feilur møguliga framvegis er í frítíðarlønini fyrr 

enn í viku 35. 

 

Umboðsmaðurin frættir aftur, so skjótt sum umbidnu upplýsingarnar fyriliggja.” 

 

Tann 30. november 2018 minti umboðsmaðurin Tórshavnar kommunu á málið. Tann 12. 

desember 2018 kunnaði klagarin umboðsmannin um, at hann hevði móttikið soljóðandi skriv 

frá Tórshavnar kommunu:  

 

“Víst verður til skriv títt til Tórshavnar kommunu, dagfest 23. mai 2017, um manglandi 

frítíðarløn í tíðini, tá B starvaðist á D. Í skrivinum verður gjørt vart við, at B átti frítíðarløn 
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tilgóðar av tí partinum av lønini, sum er goldin fyri at arbeiða ólagaligar arbeiðstíðir, fyri 

tíðarskeiðið 1. oktober 2011 til 30. apríl 2017. 

 

Tórshavnar kommuna hevur tikið avgerð um at viðurkenna krav títt, og hevur avgjørt at 

rinda frítíðarløn av lønini fyri ólagaliga arbeiðstíð fyri tíðarskeiðið frá 23. mai 2012 og til 

og við 31. mai 2018. 

 

Orsøkin til, at tað ikki verður goldið frá 1. oktober 2011 er, at Tórshavnar kommuna fyrst 

bleiv varug við hetta kravið tann 23. mai 2017, tá skrivið frá tygum varð sent kommununi. 

Sambært § 1, nr. 1, litra e í lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse 

fordringer er ein fyrningarfreist á 5 ár galdandi í málum sum hesum. Tórshavnar kommuna 

metir tí, at tygum í mesta lagi hava rætt til at fáa frítíðarløn útgoldna fyri eitt tíðarskeið, ið 

verður roknað 5 ár aftur frá 23. mai 2017, tá tygum settu kravið fram, sbrt. § 2 í lov om 

forældelse af visse fordringer. 

 

Sambært uppgerð hjá Tórshavnar kommunu er komið fram til, at B eigur tilgóðar 

13.247,46 kr. fyri omanfyrinevnda tíðarskeið. Henda upphæddin verður goldin tygum við 

lønarkoyringini í desember mánað.” 

 

Tann 14. januar 2019 minti umboðsmaðurin Tórshavnar kommunu á málið. Tann 29. januar 

2019 sendi Tórshavnar kommuna umboðsmanninum soljóðandi skriv: 

 

“Vit biðja um umbering fyri seint svar. 

 

... Haraftrat hevur Tórshavnar kommuna boðað A frá 12.12.2018 at hansara krav um 

frítíðarløn av gjøldum fyri ólagaliga arbeiðstíð.... 

 

...” 

 

Tann 31. januar 2019 sendi umboðsmaðurin Tórshavnar kommunu soljóðandi teldupost: 

 

“Í skrivi til klagaran, dagfest 12. mars 2018, og í telduposti til mín 28. september 2018 

hevur Tórshavnar kommuna m.a. greitt frá, at orsøkin til, at spurningurin viðvíkjandi 

frítíðarlønini ikki var avgreiddur, var, at feilur var í skipanini, sum var stýrd av 

Gjaldstovuni, umframt at bíðað varð eftir upplýsingum frá Gjaldstovuni. 

 

Í telduposti 29. januar 2019 boðar Tórshavnar kommuna – uttan nærri frágreiðing – frá, at 

kravið, sum klagarin setti fram í mai 2017, er gingið á møti. 

 

Eg meti meg tískil ikki hava fingið eina fullfíggjaða frágreiðing um handfaringina av 

hesum máli. 

 

Eg fari tí at geva Tórshavnar kommunu høvi enn einaferð at greiða mær frá hesum máli.” 

 

Tann 7. februar 2019 sendi Tórshavnar kommuna umboðsmanninum soljóðandi frágreiðing: 
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“Løgtingsins umboðsmaður hevur í telduposti til Tórshavnar kommunu tann 31. januar 

2019 gjørt vart við, at frágreiðingin hjá Tórshavnar kommunu um handfaringina av 

málinum um frítíðarlønina hjá B ikki hevur verið nøktandi. Tórshavnar kommuna skal 

hervið royna at greiða betri frá gongdini í málinum. 

 

Klagan til Løgtingsins umboðsmann 

Við skrivi, dagfest 23. mai 2017, vendi A sær til Tórshavnar kommunu vegna konu sína, B, 

við kravi um manglandi rindan av frítíðarløn. 

 

Ítøkiliga vísti A á: 

1. At B ikki hevur fingið 12% í frítíðarløn av løn fyri ólagaliga arbeiðstíð síðani 1. 

oktober 2011. 

2. At B ikki hevur fingið frítíðarískoytið fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. mars 2017.  

 

A hevur seinni latið Løgtingsins umboðsmanni klagu, dagfest 9. januar 2018, um hesi somu 

viðurskifti. 

 

Viðgerðin hjá Tórshavnar kommunu av teimum pkt., sum klagað er um: 

 

Ad. 1. Viðvíkjandi 12% av løn fyri ólagaliga arbeiðstíð 

Tórshavnar kommuna boðaði við skrivi, dagfest 12. mars 2018, A frá, at Tórshavnar 

kommuna ikki yvirtók lønarumsitingina av D fyrr enn tann 1. januar 2016, og tí hevði 

kommunan ikki upplýsingar um tíðarskeiðið frá 1. oktober 2011 – 31. desember 2015. Tí 

var spurningurin um manglandi frítíðarløn lagdur fyri Føroya Gjaldstovu. 

 

Tann 3. oktober 2018 fekk Tórshavnar kommuna umbidnu upplýsingarnar frá 

Gjaldstovuni. 

 

Við telduposti tann 12. desember 2018 boðaði Tórshavnar kommuna A frá, at kommunan 

hevði viðurkent krav hansara, og at avgerð var tikin um at rinda honum frítíðarløn fyri tann 

partin av lønini, sum var fyri ólagaliga arbeiðstíð í tíðarskeiðinum 23. mai 2012 og til og 

við 31. mai 2018. Tórshavnar kommuna gjørdi galdandi, at 5 ára fyrningarfreist er galdandi 

í málum sum hesum, og tí varð rindað 5 ár aftur í tíðina frá tí, at A gjørdi Tórshavnar 

kommunu varuga við, at B hevði eitt krav móti kommununi. 

 

Komið varð fram til, at Tórshavnar kommuna átti at rinda A 13.247,46 kr. Henda upphædd 

varð útgoldin um hálvan desember mánað í 2018. 

 

Ad. 2. Viðvíkjandi frítíðarískoyti fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. mars 2017 

Tórshavnar kommuna boðaði í skrivinum, dagfest 12. mars 2018, A frá, at feilur var hendur 

í sambandi við eina tekniska umlegging av starvinum hjá B, og at tað var orsakað av 

hesum, at skeiv upphædd var útgoldin í frítíðarískoyti fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. 

mars 2017. Tórshavnar kommuna viðurkendi í skrivinum, at B átti eina upphædd á 

2.930,80 tilgóðar. Í skrivinum varð sagt frá, at upphæddin, sum B átti tilgóðar, var bókað, 
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og fór at verða flutt ein av komandi døgunum. Tá kannað verður eftir inni í skipanini sæst, 

at henda upphædd varð flutt á konto hjá B tann 20. mars 2018. 

 

Vónandi svarar omanfyristandandi frágreiðing nóg væl uppá spurningin frá Løgtingsins 

umboðsmanni um, hvussu málið er viðgjørt. Tórshavnar kommuna harmast um, at málið 

hevur drigið út.” 

 

Tann 8. februar 2019 bað umboðsmaðurin Tórshavnar kommunu um at greiða nærri frá 

orsøkini til, at B fekk ov lítið útgoldið í bæði frítíðarløn og frítíðarískoyti og senda sær 

avrit av svarinum frá Gjaldstovuni viðvíkjandi frítíðarlønini. Umboðsmaðurin spurdi 

eisini, um Tórshavnar kommuna hevði ella hevði ætlanir um at kanna, um tað vóru onnur 

starvsfólk hjá Tórshavnar kommunu, sum av somu orsøkum høvdu fingið ov lítið 

útgoldið í frítíðarløn og/ella frítíðarískoyti. 

 

Tann 27. februar 2019 sendi Tórshavnar kommuna umboðsmanninum soljóðandi skriv: 

 

“Í skrivi til Tórshavnar kommunu, dagfest 8. februar 2019, spyr Løgtingsins umboðsmaður 

m.a., hvør orsøkin er til, at B fekk ov lítið útgoldið í frítíðarískoyti og frítíðarløn. 

 

B var starvsfólk á D, og hon var tí løntakari hjá landinum fram til 1. januar 2015, tá 

Tórshavnar kommuna yvirtók virksemið. Sjálv lønarumsitingin bleiv verandi hjá 

Gjaldstovuni til tann 1. januar 2016. Feilurin í lønarútgjaldingunum til B stavar frá tíðini, tá 

hon starvaðist hjá landinum. Fyri at kunna svara Løgtingsins umboðsmanni hevur 

Tórshavnar kommuna spurt Gjaldstovuna um, hvør orsøkin var til, at hesin feilur var í 

lønarútgjaldingini. 

 

Løgtingsins umboðsmaður fær eitt svar frá Tórshavnar kommunum tá ið Gjaldstovan hevur 

svarað kommununi.” 

  

Tann 10. apríl 2019 sendi Tórshavnar kommuna umboðsmanninum soljóðandi svar uppá 

spurningarnar settir í skrivi tann 8. februar 2019: 

 

“Viðv. klagu frá A vegna B.... 

Løgtingsins umboðsmaður hevur við skrivi, dagfest 8. februar 2019, biðið Tórshavnar 

kommunu greiða frá 

 

- Orsøkini til, at B fekk ov lítið í bæði frítíðarløn og frítíðarískoyti 

- Um Tórshavnar kommuna hevur ella ætlar at kanna, um tað eru onnur starvsfólk í 

Tórshavnar kommunu, sum av somu orsøkum hava fingið ov lítið útgoldið í frítíðarløn 

og/ella frítíðarískoyti. 

 

Viðvíkjandi orsøkini til, at B hevur fingið ov lítið í frítíðarløn er at siga, at tað í 

Vaktætlanarskipanini verður gjørd ein uppseting, sum viðger arbeiddu tímarnar hjá 

viðkomandi starvsfólki og hesir fara til útgjald haðani. 
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Sáttmálin millum Havnar Arbeiðskvinnufelag og Fíggjarmálaráðið hevur ikki áseting um, 

at frítíðarpeningur skal verða goldin av ólagaligari arbeiðstíð, men hóast hetta hava tey 

starvsfólkini, sum eru sett eftir sáttmálanum, rætt til hetta eisini í feriuni. Hetta hava 

Tórshavnar kommuna og Gjaldstovan ásannað, og rætting er gjørd í skipanini í august 

mánaði í 2018 soleiðis, at starvsfólkini hareftir hava fingið røttu lønina. 

 

Tórshavnar kommuna er í ferð við at finna fram til tey, sum av somu orsøk hava fingið ov 

lítið útgoldið í frítíðarløn, og verður hetta síðani rættað afturvirkandi eins og í málinum hjá 

B. Tórshavnar kommuna ber útreiðsluna fyri tíðarskeiðið 1. januar 2015 til 1. august 2018, 

meðan Gjaldstovan ber útreiðsluna fyri tey, ið hava rætt til hetta fyri tíðina áðrenn 1. januar 

2015, tá eldraøkið varð flutt til kommunurnar at umsita. 

 

Viðvíkjandi frítíðarískoytinum fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 til 31. mars 2017 er ein feilur 

hendur, ið hevur ført til, at B ikki fekk rætt til útgjald. Málið er kannað, og verður ikki 

mett, at nøkur orsøk er til at halda, at onnur starvsfólk eru rakt av sama feili. 

...” 

 

Tann 29. apríl 2019 varð frágreiðingin hjá Tórshavnar kommunu send klagaranum til 

kunningar. Umboðsmaðurin boðaði samstundis pørtunum frá, at umboðsmaðurin metti tað ikki 

vera neyðugt við framhaldandi partshoyringum, og at farið varð undir endaligu viðgerðina av 

klaguni. 

 

 

Niðurstøða 

Hendan klagan snýr seg um, at Tórshavnar kommuna ikki svaraði klagaranum, hóast hann 

tríggjar ferðir skrivliga vendi sær til kommununa og gjørdi vart við, at feilur var í útgjaldinum 

av frítíðarpeningi hjá B, sum starvaðist sum arbeiðskvinna á D. 

 

Klagarin gjørdi í skrivunum kommununa varuga við, at B ikki síðani 1. oktober 2011 hevði 

fingið 12% í frítíðarløn fyri ólagaliga arbeiðstíð. Harumframt hevði B ikki fingið frítíðarískoyti 

á 1,5% fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2016 – 31. mars 2017. Krøvini vóru íalt góðar 16.000 kr.  

 

Klagarin vendi sær av fyrstan tíð til Tórshavnar kommunu við skrivi, dagfest 23. mai 2017. Í 

september 2017 sendi klagarin kommununi eina áminning um málið, og í november 2017 vendi 

klagarin sær á triðja sinni til kommununa um málið. Klagarin frætti ongantíð frá kommununi 

um málið. 

 

Tórshavnar kommuna hevur í skrivi til mín, dagfest 1. mars 2018, greitt frá, at skrivini frá mai 

og november 2017 av misgáum eru dottin niður í millum, og kommunan sigur seg ikki at hava 

móttikið áminningina frá september 2017. Kommunan ásannar, at tað als ikki er nøktandi, at 

áheitanir frá borgarum ikki verða svaraðar og harmast, at málið hevur drigið so nógv út. 
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Hóast tað er skjalfest, at kommunan við einum seks mánaða millumbili í øllum førum móttók 

tvær áheitanir frá klagaranum um at viðgera spurningin um frítíðarpeningin, hvørki svarar 

kommunan klagaranum ella fer undir at viðgera málið, fyrr enn umboðsmaðurin vendir sær til 

kommununa við klaguni. Eg eri samd við kommununi í, at hetta als ikki er nøktandi, men eg 

havi torført við at góðtaka frágreiðingina um, at tvey skriv í sama máli av misgáum detta niður í 

millum, og at eitt triðja ikki skal vera móttikið. Heldur kundi hetta bent á, at innanhýsis 

mannagongdirnar við at handfara, býta út og fylgja upp uppá inngangandi skriv ikki eru nóg 

væl skipaðar. Eg fari tískil at mæla Tórshavnar kommunu til at endurskoða mannagongdirnar 

hesum viðvíkjandi.  

 

Eftir at kommunan hevði móttikið klaguna og kannað málið, kom kommunan til ta niðurstøðu, 

at klagarin hevði rætt í tí, sum hann hevði gjørt vart við um feilir í útgjaldinum av 

frítíðarpeningi. 

 

Um vantandi gjald av 12% í frítíðarløn fyri ólagaliga arbeiðstíð síðani 1. oktober 2011 hevur 

kommunan greitt frá, at skrásetingin av limum hjá Havnar Arbeiðskvinnufelag í lønarskipanini 

hjá Gjaldstovuni ikki hevur verið røtt hesum viðvíkjandi, og at hetta stavar frá tíðini, áðrenn 

eldraøkið varð flutt kommunum at umsita 1. januar 2015. Kommunan og Gjaldstovan eru í 

felag komin til ta niðurstøðu, at B hevði rætt til frítíðarløn á 12% fyri ólagaliga arbeiðstíð og 

samdust um at rinda fyri tey tíðarskeið, sum ávikavist kommunan og landið høvdu havt ábyrgd 

av økinum. Viðurkenda kravið var í alt kr. 13.247,46. 

 

Orsøkin til, at Tórshavnar kommuna ikki hevði goldið B frítíðarískoyti á 1,5% fyri tíðarskeiðið 

1. apríl 2016 til 31. mars 2017, var ein feilur í sambandi við eina tekniska umlegging av 

starvinum í lønarskipanini. Írestandi upphæddin á kr. 2.930,80 varð útgoldin í mars 2018.  

 

Í sínum fyrsta ummæli av klaguni undraðist kommunan á klaguna og vísti á, at klagarin í sínum 

starvi á viðkomandi kommunala stovni hevði havt ábyrgdina av klagaðu viðurskiftunum. Við 

øðrum orðum róði kommunan fram undir, at klagarin sjálvur hevði ábyrgdina av feilunum í 

útgjøldunum av frítíðarlønini. Sambært seinni frágreiðing frá kommununi hava limir hjá 

Havnar Arbeiðskvinnufelag í lønarskipanini hjá Gjaldstovuni verið skrásettir ikki at hava rætt 

til frítíðarløn fyri ólagaliga arbeiðstíð. Tað framgongur einki um, at klagarin hevur havt ábyrgd 

av hesum, og tá samanumkom átti B góðar 16.000 kr. til góðar í frítíðarpeningi. Eg fari at 

minna kommununa á, at tað áliggur almennum myndugleikum sum partur av góðum 

fyrisitingarsiði at samskifta høviskliga og fara virðiliga við borgarum. 

 

Sum framhald av viðgerðini av hesum málinum spurdi eg kommununa, um onnur starvsfólk hjá 

Tórshavnar kommunu av somu orsøkum høvdu fingið ov lítið útgoldið í frítíðarpeningi.  
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Tórshavnar kommuna hevur tann 10. apríl 2019 greitt frá, at kommunan var í ferð við at finna 

fram til teir limir hjá Havnar Arbeiðskvinnufelag, sum ikki hava verið rætt skrásettir í 

lønarskipanini, og sum av somu orsøk hava fingið ov lítið útgoldið í frítíðarløn fyri ólagaliga 

arbeiðstíð. Sambært kommununi verður hetta rættað afturvirkandi. 

 

Kommunan metir ikki, at onnur starvsfólk hava fingið ov lítið goldið í frítíðarískoyti fyri 

tíðarskeiði 2016-2017.  

 

Burtursæð frá omanfyristandandi viðmerkingum geri eg ikki meira við málið. 

 

 

 

Sólja í Ólavsstovu 

Løgtingsins umboðsmaður 

 

 


