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Skal sendast til: 
 
 

Trygdargrunnurin fyri avreiðingar og lønir v.m. 
TAKS 
Postsrúm 2151 
FO-110  Tórshavn 
 
 
 

Persónsupplýsingar 
1. Navn: 

      

2. P-tal: 

      

3. Gøta og nr.: 

      

4. Telefonnummar: 

      

5. Postnr. og bygd/býur: 

      

6. Postrúm: 

      

7. Teldupostadressa: 

      

8. Fartelefonnummar: 

      

 
Upplýsingar um arbeiðsgevara, ið tú hevur krav ímóti 
9. Navn virkisins: 

      

10. V-tal: 

      

11. Virkiseigari: 

      

12. Telefonummar: 

      

 
13. Er arbeiðsgevarin/virkið 
 

 farin konkurs  deyður  hildin uppat, ikki førur fyri at rinda 

 
Upplýsingar um starvsviðurskifti 
 
14. Starvsheiti:  
 

 Stjóri Starvsfólk Lærlingur  Annað 
 
15.Varð lønin goldin? 
 

um mánaðan  14. hvønn dag  um vikuna  um dagin annað 
 
16. Nær vart tú sett/ur í starv?       Seinasti arbeiðsdagur:       
 
17. Uppsagnardagur:       Hevur tú sjálv/ur sagt teg úr starvi?  Ja  Nei 
 

 
 

18. Hevur tú verið partur av leiðsluni?  Ja  Nei Tíðarskeið       
 

 

19. Hevur tú verið partur av nevndini?  Ja  Nei Tíðarskeið       
 

 

20. Eigur tú, tín maki ella nakar av tínum nærmastu fyritøkuna, ella part av fyritøkuni?  Ja  Nei 
 
 

21. Um ja, hvør?       hvussu stóran part      % =       kr. 
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Uppgerð av kravi 

22. Áogn mín er: 

Tíðarskeiðið, 
kravið er fyri 

Løn Frítíðarløn 

Frá Til Kr. Kr. 

A. Løn (ikki løn í 
uppsagnartíðini) 
(legg við uppgerðir) 

                        

B. Akkord 
(legg við akkorduppgerðir) 

                        

C. Viðbót 
(skriva slag) 

                        

D. Onnur samsýning 
(skriva slag) 

                        

E. Avreiðing 
(legg við avreiðingarseðlar) 

                        

F. Fiski- og útróðrapartar 
(legg við uppgerðir) 

                        

G. Hevur arbeiðsgevari tín 
goldið tær forskot, ella hevur 
hann møguliga mótkrøv 

                        

H. Eftirlønargjald 
(Arbeiðsgevarans partur) 

                  
      

 Felag: 

 

 

 
 

Krav um frítíðarløn - bert fastlønt (sí vegleiðingarskriv) 
 
23. Nær hevur tú seinast hildið summarfrítíð?       
 
 
24. Hvat hevur lønarinntøkan verið teir seinastu 6 mánaðarnar?        kr. 
       (legg við uppgerðir)  

 
 

Kontuupplýsingar 
 
25. Upphæddin skal flytast á kontu: skr.nr.      kontunr.       
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Viðmerkingar 

26. Viðmerkingar 

      
 

 
 
Undirskrift løntakarans 
27. Undirskrift 
 
Eg eri vitandi um, at tað er Trygdargrunnurin fyri avreiðingar og lønir, sum eigur kravið ímóti arbeiðsgevaranum ella búnum í 
tann mun, sum grunnurin hevur goldið mær. 
 
Somuleiðis gevi eg grunninum loyvi at innheinta allar neyðugar upplýsingar, ið hava týdning fyri avgerðini um at rinda 
pening úr Trygdargrunninum. 
 
Allar upplýsingar eru givnar undir sektarábyrgd sambært borgaligu revsilógini § 163 um villleiðandi upplýsningar í 
almennum viðurskiftum.  
 
 
Skal útfyllast 
 
 

 

 _________________________ , tann / 20 ___   
 Undirskrift 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Vegleiðing viðvíkjandi skjalprógvum 
 

Trygdargrunnurin kann bert útgjalda krøv, ið eru skjalprógvað. Tú kanst hyggja í talvuna á síðuni frammanfyri, hvørji 
skjalprógv skulu viðleggjast. 
 
Hevur tú einki av teimum skjalprógvum, ið nevnd eru á síðuni frammanfyri, kanst tú kortini fráboða kravið. Tú skalt skriva í 
teigin “viðmerkingar” at tú ikki hevur tey neyðugu skjalprógvini. Grunnurin roynir at meta um krøv, ið ikki eru skjalprógvaði, 
men tú kanst tó vænta, at lønarkravið ikki kann gangast á møti. 
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Vegleiðing til umsókn um útgjald 
Trygdargrunnurin fyri avreiðingar og lønir v.m. 

 
Endamálið við lógini um trygdargrunn er at tryggja løntakarum lønarkrøv, herundir fiski- og útróðrapartar, og 
føroyskum skipa-/bátaeigarum part av avrokning fyri fisk, avreiddan til føroysk fiskavirki, í sambandi við at 
 

1. arbeiðsgevarin/virkið er farið konkurs  
2. arbeiðsgevarin doyr, og búgvið verður tikið til skiftisviðgerðar eftir kap. 3 í skiftilógini ella  
3. fyritøkan heldur uppat, og tað verður sannað, at arbeiðsgevarin ikki er førur fyri at rinda kravið  

 
Trygdargrunnurin kann útgjalda lønarkrøv, sum eru vunnin seinastu 90 dagarnar áðrenn freistdagin, (sí teig 14) tó í 
mesta lagi kr. 60.000,00, og frítíðarløn, sum er vunnin seinastu 6 mánaðarnar áðrenn freistdagin. Krøv, sum ikki koma 
undir lógina, skalt tú sjálv/-ur fráboða til búgvið. 
 
Upphæddin, sum latin verður fyri avreiðingar, kann í mesta lagi vera 50% av avreiðingarvirðinum og skal stava frá 
tíðarskeiðinum seinastu 90 dagarnar áðrenn freistdagin (sí teig 14). 
 
Fráboðanarfreistin til grunnin er 4 vikur frá freistdegnum (sí teig 14). Tá serligar umstøður eru, kann grunnurin 
víkja frá hesum. Tað er av størsta týdningi, at umsóknin er so neyvt útfylt sum møguligt. Svarað, so vítt tað er gjørligt, 
uppá allar spurningarnar. Grunnurin kann sýta at viðgera fráboðanir, um so er, at oyðiblaðið ikki er fullfíggjað, ella tá 
løntakarin sýtir fyri at lata grunninum upplýsingar ella skjalprógv. 

 
 
Viðmerkingar til teir einstøku teigarnar í umsóknini 
 
Teigur 1 – 8: Skriva persónstal, fult navn, bústað og telefonnummar. 
 
Teigur 9 – 12: Skriva navn, v-tal, bústað og telefonnummar hjá virkinum, har tú hevur starvast, og skriva navnið á tí, 
sum eigur virkið. 
 
Teigur 13:  Set kross við, um arbeiðsgevarin/virkið er farið konkurs, er deyður, ella hildið uppat. 

 
Soleiðis verður freistdagurin ásettur 
Konkurs: Tann dagurin, ið skiftirætturin ásetir smb. konkurslógini. 
Deyður: Tann dagur, arbeiðsgevarin doyr, sí § 44, stk. 3 í skiftilógini, jb. § 1, stk. 1, nr. 2 í konkurslógini. 
Hildið uppat: Tín seinasti arbeiðsdagur á virkinum, ella tá virksemið hjá arbeiðsgevaranum/virkinum er steðgað, og 
tað verður sannað/skjalprógvað, at hann ikki er førur fyri at rinda lønina. Hetta kann t.d. gerast við eini insolvensváttan 
frá  fútarættinum. 
. 
Teigur 14 og 15: Verður krossur settur við “Annað”, verður greitt nærri frá í teigi 26 “Viðmerkingar”. 
 
Teigur 16: Skriva, nær tú vart settur í starv, og nær tú hevði tín seinasta arbeiðsdag. Um starvssetanarsáttmáli 
fyriliggur, skal hann leggjast við. 
 
Teigur 17: Skriva tann dagin, tú vart sagdur úr starvi, ella tann dagin, tú segði teg sjálvan úr starvi. 
 
Teigur 18 og 19:  Um svarað verður “Ja”, set tíðarskeiðið, ið tú hevur verið partur av leiðsluni ella nevndini.  
 
Teigur 20 og 21: Her skrivar tú, um tú, tín hjúnarfelagi/maki, ella nakar av tínum nærmastu eiga fyritøkuna ella part av 
henni. (Sum “nærmastu” verður mett næstringar í upp/niðurgangandi linju og systkin). 
Um svarað verður “Ja” í teig 20, skalt tú í teig 21 skriva navnið á viðkomandi, og hvussu stóran part hann/hon eigur í 
virkinum bæði í % og kr. 
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Teigur 22:  Í hesum teigi skal kravið um løn og aðra samsýning gerast upp fyri teir seinastu 90 dagarnar frá 
freistdegnum (teigur 14). Við oyðiblaðnum skal fylgja skjalprógv fyri kravinum: 
 

A. Løn: Lønin kann verða samansett av grundløn og møguligum viðbótum. Tað er nóg mikið at upplýsa løn pr. 
mánað, viku, tíma o.a. Skjalprógvast kann við setanarsáttmála, vikuseðlum o.ø. 

B. Akkord: Ikki er neyðugt at sundurgreina akkordlønina við normalupphædd, dýrtíðarviðbótum v.m., men 
verður bert skrivað sum ein samlað upphædd. Legg við akkorduppgerð. 

C. Viðbót: Her verður hugsað um serligar viðbøtur, t.d. yvirtíðarviðbót, viðbót fyri skitið arbeiðið o.a. 
D. Onnur samsýning: Kann vera provisión, kost-/koyripeningur og tílíkt. Tað skal upplýsast, hvat slag av 

samsýning, talan er um, og skjalprógv leggjast við. 
E. Avreiðing: Her skulu vektarseðlar fyri avreiddan fisk leggjast við. 
F. Fiski- og útróðrarpartar: Legg við uppgerðir. 
G. Útgoldið forskot: Hevur arbeiðsgevarin útgoldið tær forskot, ella hevur arbeiðsgevarin mótkrav, t.d. fyri vørur, 

tú hevur keypt, skal upphæddin skrivast í henda teigin. 
H. Eftirlønargjald: Bert arbeiðsgevarans partur. Somuleiðis skal upplýsast hvørjum felag tygum vóru í. 

 

 
Krav um frítíðarløn 
Grunnurin rindar krav um frítiðarløn eftir reglunum í løgtingslóg nr. 30 frá 7. apríl 1986 - við seinni broytingum - um 
frítíð við løn. Grundað á upplýsingar og skjøl, tú hevur sent, roknar trygdargrunnurin sjálvur frítíðarlønina. Frítíðarlønin 
verður roknað av løn, vunnin 6 mánaðar frá freistdegnum. 
 
Teigur 23: Her verður upplýst, nær tú hevur hildið frítíð seinast, og hvussu leingi. 
 
Teigur 24: Her verður upplýst, hvussu nógv virkið hevur goldið tær í løn seinastu 6 mánaðarnar. 
 
Teigur 25: Skriva, hvar tú ynskir peningin fluttan, bæði skrásetingarnr. og kontunr. 
 
Teigur 26: Hevur tú verið sjúk/-ur ella havt farloyvi í tíðarskeiðinum kravið umfatar, skal tað skrivast í henda teigin. 
Somuleiðis skulu allar viðmerkingar skrivast her, sum kunnu hava týdning fyri útgjaldinum úr grunninum. 
 
Teigur 27: Her skalt tú vátta, at Trygdargrunnurin eigur fráboðaða kravið ímóti arbeiðsgevaranum, og at grunnurin 
kann innheinta allar tær neyðugu upplýsingarnar, sum kunnu hava týdning fyri eitt møguligt útgjald. Somuleiðis skalt 
tú vátta, at upplýsingarnar eru givnar undir sektarábyrgd vísandi til revsilógina § 163. 
 
Nærri upplýsingar fáast við at venda sær til TAKS  á tlf. 35 26 00  

 


