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leIðslUÁteknIng

Vit leggja við hesum fram ársfrásøgn fyri skipanina fyri roknskaparárið 01.01.10 - 31.12.10.

Ársfrásøgnin er gjørd í samsvari við ásetingarnar í ársroknskaparlógini við teimum tillaginum sum stýri hevur mett 

verið neyðugar, og eftir løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, sum seinast

broytt við løgtingslóg nr. 179/2008 frá 25. mai 2009.

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum, fíggjarligu støðu og av 

úrslitinum av virkseminum hjá skipanini. samstundis er tað okkara fatan, at leiðslufrágreiðingin greiður rættvísandi 

frá teimum viðurskiftum, sum frágreiðingin fevnir um.

Ársfrásøgnin verður løgd fyri aðalfundin, og mælt verður til at góðkenna hana.

Tórshavn, tann 31. mars 2011

stjórn

Ernst Jacobsen  

stýri

alfred Petersen  

formaður 

Viberg sørensen Kartni Ravnsfjall Marita Rasmussen

Jan Højgaard Bjørgfríð ludvig Ingeborg Vinther

ÁteknIng frÁ óheftUm grannskoðara

Til arbeiðsloysisskipanina
Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá arbeiðsloysisskipanini fyri roknskaparárið 01.01.10 - 31.12.10, við 

leiðslu átekning, frágreiðing frá leiðslu, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu, pengastreymsuppgerð, nýttum roknskapar-

hátti og notum. Ársroknskapurin verður gjørdur eftir ársroknskaparlógini við teimum tillaging um, sum stýrið 

hevur mett verið neyðugar.

Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum
leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við valdan 

roknskaparsið. Henda ábyrgd ber í sær, at skipanin støðugt hevur tað innanhýsis eftirlit, ið skal til fyri at ársfrásøgn 

kann gerast, sum gevur eina rættvísandi mynd uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir standast av 

sviki ella mistøkum, at nýttur verður hóskandi roknskaparháttur, og at roknskaparligu metingarnar, sum gjørdar eru, 

eftir umstøðunum mugu ætlast at vera rímiligar.

grannskoðanin og ábyrgd grannskoðarans
okkara ábyrgd er við støði í grannskoðanini at gera eina niðurstøðu um ársroknskapin. Vit hava grann skoðað 

samsvarandi galdandi føroyskum grannskoðanarreglum, ið krevja, at vit halda tey etisku krøvini og leggja til 

rættis og grannskoða fyri at fáa grundaða vissu fyri, at tað ikki eru týðandi skeivleikar í ársroknskapinum.

Grannskoðanin ber í sær, at gjørt verður tað arbeiði, sum skal til fyri at fáa grannskoðanarprógv fyri upphæddum 

og upplýsingum í ársroknskapinum. Grannskoðarin metir um, hvat arbeiði skal gerast, herundir metir hann um 

vandan fyri týðandi skeivleikum í ársroknskapinum, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. 

Grannskoðarin metir eisini um innanhýsis eftirlitið, ið skal til fyri at skipanin kann gera ein ársroknskap, sum 

gevur eina rættvísandi mynd. Hetta verður gjørt fyri at leggja grannskoðanina til rættis eftir umstøðunum og 

ikki fyri at gera eina niðurstøðu um dygdina á innanhýsis eftirlitinum. Grannskoðanin ber eisini í sær, at støða 

verður tikin til, um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er hóskandi, um tær roknskaparligu metingar, sum 

leiðslan hevur gjørt eru rímiligar, og hvussu ársfrásøgnin sum heild er gjørd. 

Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera grundarlag undir okkara niðurstøðu.

Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni.

Niðurstøða
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu støðu pr. 

31.12.10 og av úrslitinum av virkseminum hjá skipanini og peningastreymi í roknskaparárinum 01.01.10 - 31.12.10 

samsvarandi nýttum roknskaparhátti.

Ummæli av leiðslufrágreiðingini
leiðslan hevur ábyrgdina av at gera eina rættvísandi leiðslufrágreiðing samsvarandi ársroknskaparlógini.

Vit hava ikki grannskoðað leiðslufrágreiðingina, men hava, sum ásett í ársroknskaparlógini, lisið leiðslu frágreiðingina. 

Vit hava ikki gjørt annað í hesum sambandi, tá ið ársroknskapurin varð grannskoðaður.

Útfrá omanfyri standandi er tað okkara fatan, at upplýsingarnar í leiðslufrágreiðingini eru í samsvar við ársroknskapin.

Tórshavn, tann 31. mars 2011

NOTA

Løggilt grannskoðanarvirki P/F

ole Guldborg Nielsen Joen Magnus lamhauge

Løggildur grannskoðari Skrásettur grannskoðari



høvUðs-  og lyklatøl

lYklaTØl
 2010 2009 2008 2007 2006 

ReNTAbiliTeTuR 

Renting av eginogn - 3,2% 8,4% 15,8% 8,9% 

SOlidiTeTuR     

Eginognarpartur 97,9% 98,2% 99,4% 96,3% 99,1% 

ANNAð    

Ársverk í miðal 20 17 16 16 18 

Renting av eginogn: Úrslit av vanligum rakstri eftir skatt x 100

 Miðal eginogn

 

Eginognarpartur: Eginogn ultimo x 100

 aktiv tilsamans

lYklaTØl

lyklatøl eru roknað út eftir tilmælum frá “Den Danske finansanalytikerforenening”. 

lyklatøl við negativum virði eru ikki tikin við. 

HØvUðsTØl

     

Upphædd í tkr. 2010 2009 2008 2007 2006

ÚRSliT     

Inntøkur 140.450 137.290 141.161 140.116 130.283 
Indeks 108 105 108 108 100 

Úrslit áðrenn av og niðurskriving   -138.448  -33.078 81.768 79.916 33.244 
Indeks  -416  -100 246 240 100 

fíggjarligir postar, netto 32.226 53.988  -24.107 15.367 15.509
Indeks 208 348  -155 99 100 

ÁRSÚRSliT  -112.157 17.770 56.230 93.589 46.525 
Indeks -241 38 121 201 100 

FíggjARSTøðA     

aktiv tilsamans 614.963 727.223 700.515 664.588 551.536 
Indeks 112 132 127 120 100 

Íløgur í materiella støðisogn 9.516 2.615 23.433 1.031 1.933 
Indeks 492 135 1.212 53 100 

egiNOgN 601.817 713.974 696.204 639.975 546.386 
Indeks 110 131 127 117 100 

høvUðs-  og lyklatøl
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frÁgreIðIng frÁ leIðslU

Ársfrágreiðing
Hjá arbeiðsloysisskipanina varð 2010 eitt serligt ár við serligum avbjóðingum. Eftir fleiri ár við lítlum og ongum 

arbeiðsloysi, tók arbeiðsloysið av álvara at vaksa miðskeiðis í 2008. Tað vóru tá áleið 250 arbeiðsleys, sum var 

tað lægsta í nógv ár, men hálvtannað ár seinni, við ársbyrjan í 2010, var talið komið uppá áleið 1.400, sum 

svaraði til áleið 5%. arbeiðsloysið helt sær á hesum støðinum stóran part av árinum, men fyrst í oktober fór Eik 

Banki av knóranum, og nakrar dagar seinni, tann 7. oktober, yvirtók finansiel stabilitet bankan. Bert tveir 

mánaðir seinni, tann 3. desember, gjørdist greitt, at faroe seafood fór av knóranum, og tað hevði við sær, at talið 

av arbeiðsleysum eftir bert einum vikuskifti hækkaði við áleið 600 fólkum.

Tíbetur hevði tað at Eik Banki fór av knóranum ikki stórvegis beinleiðis ávirkan á virksemið hjá als, men tað er 

hugsandi, at húsagangurin hevur ávirkað fíggingarmøguleikarnar hjá føroyskum fyritøkum neiliga og á tann hátt 

óbeinleiðis hevur ávirkað arbeiðsloysið í føroyum.

Betri tænastustøði
Innanhýsis hjá arbeiðsloysisskipanini var 2010 eisini eitt hendingarríkt ár við stórum broytingum. 

fyri tveimum árum síðani keypti arbeiðsloysisskipanin húsini hjá Eik Banka við Tinghúsvegin, og hóast húsini 

trongdu til umvælingar, varð gjørt av at flyta inn alt fyri eitt. Nakað eftir, at flutt var inn, var farið undir at 

umvæla húsini og seta tey í stand, og í november mánað í 2010 stóðu húsini liðugt umvæld. 

Nýggju, stásiligu hølini hava stóran týdning fyri virksemið og trivnaðin hjá starvsfólkunum hjá als, sum frøðast 

um at vera flutt oman í miðbýin – í hjartað í høvuðsstaðnum, og hølini hava eisini týdning fyri tænastuna, ið als 

veitir viðskiftafólkunum. 

Eisini á øðrum økjum eru tænasturnar, als veitir teimum arbeiðsleysu, batnaðar munandi. Eitt dømi er, at tey 

arbeiðsleysu ikki longur skulu lata arbeiðsloysisskipanini vælkendu, grønu als-kortini, sum í pappírslíki eru farin 

í søguna. seinnu hálvu í 2010 arbeiddi arbeiðsloysisskipanin saman við føroyskari fyritøku at gera eina skipan, 

har tey arbeiðsleysu vátta arbeiðsloysi við teldu umvegis alnetið heldur enn at fara á posthúsini kring landið við 

pappírs als-kortunum.

Hóast talan hevur verið um munandi broytingar, so hevur skipanin, sum verður rópt sjálvgreiðslan, víst seg at 

virkað væl, og tey arbeiðsleysu hava tikið væl ímóti hesum nýggja háttinum at vátta arbeiðsloysi.

Trygdin í hásætið
Partur av dagliga virkseminum hjá als er at handfara viðkvæmar persónsupplýsingar, og tí er umráðandi, at kt-

trygdin altíð er á høgum støði. Í sambandi við at sjálvgreiðslan varð tikin í nýtslu varð gjørt av at uppstiga kt-

trygdina, og avtala varð gjørd við veitara at hýsa eitt ”second site” har allar dátur verða goymdar, umframt at 

tær eisini verða goymdar á ambætarum á Tinghúsvegnum.

Við nýggju loysnini er kt-trygdin hjá als betrað munandi og telist nú millum tær bestu í føroyum.

Økt skeiðsvirksemi
Til tess at betra um møguleikarnar hjá teimum arbeiðsleysu at fáa nýggj størv er førleikamenning ein týðandi 

liður. Í húsunum við Tinghúsvegin eru møguleikarnir at halda skeið innanhýsis munandi betraðir, og eftir ein 

steðg í skeiðsvirkseminum, meðan umbyggingin fór fram, er skeiðsvirksemið av álvara farið í gongd aftur. 

Úrvalið av skeiðum er breitt og fjølbroytt, og fevnir m.a. um skeið í teldu, bókhald, ymisk málskeið og skeið í 

persónligari menning – bert fyri at nevna nøkur.
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frÁgreIðIng frÁ leIðslU

Umframt hesi skeið hevur eisini verið skipað fyri evnisdøgum av ymsum sløgum. serliga í sambandi við at tað 

hevur staðið á hjá línuskipunum at fingið manning, hevur als skipað fyri serligum døgum, línudagar kallaðir. Á 

hesum evnisdøgum hevur verið kunnað um møguleikarnar fyri at fáa kjans við línuskipum, um arbeiðið umborð 

og um hvørjir útbúgvingar- og starvsmøguleikar eru seinni, um ein hevur fingið siglingstíð við t.d. einum línuskipi.

Ung til verka
Ein bólkur av arbeiðsleysum, sum serligur dentur verður lagdur á, er tey ungu arbeiðsleysu. Talið av ungum 

arbeiðsleysum, 25 ár ella yngri, var 322 við árslok 2010, sum svarar til sløk 17% av teimum arbeiðsleysu.

Til tess at tryggja at føroyar ikki koma í somu støðu, sum fleiri lond í Europa – serliga suðureuropa, har arbeiðs-

loysið millum tey ungu táttar í 40%, og har tey tosa um vandan fyri at missa eitt heilt ættarlið á gólvið - so 

verður serligur dentur lagdur á at stuðla teimum ungu í at nema sær útbúgving ella at fáa eitt arbeiði.

Hetta verður gjørt við at kunna tey um møguleikarnar at útbúgva seg og at stuðla teimum í at gera av, hvat tey 

kundu hugsað sær. Hvat tey hava áhuga fyri, og hvat teirra dreymastarv er. Á tann hátt kann als beina tey á rætta 

kós, har tey antin fara undir útbúgving ella sleppa at snodda til ymisk størv, áðrenn tey taka endaliga avgerð.

Í hesum sambandi er nýggja skipanin við starvsvenjingum ein týðandi lutur. Í eini roynd at geva arbeiðsleysum 

møguleikan at fáa drúgvari og meiri fjølbroyttar starvsroyndir, ber nú til at gera avtalu við arbeiðsgevara um, at 

tann arbeiðsleysi kann fara í starvsvenjing í upp til fimm mánaðir. Tann arbeiðsleysi verður settur í starv eftir 

vanligum treytum og við vanligum sømdum, men arbeiðsgevarin hevur tann fyrimun, at hon fær upphæddina, 

sum tann arbeiðsleysi fær í arbeiðsloysisstuðli afturborna. stuðulin má tó ongantíð fara upp um 80% av lønini, 

viðkomandi fær í starvsvenjingini og verður í mesta lagi tann upphædd, sum tann arbeiðsleysi fær í arbeiðsloysis-

stuðuli.

innanhýsis førleikamenning
stóri vøksturin í arbeiðsloysinum, umleggingar á kt-økinum og broytingar í mannagongdum innanhýsis broyta 

gerandisdagin hjá starvsfólkunum hjá arbeiðsloysisskipanini. Uppgávur, sum áður vóru gjørdar við mannahond, 

verða í vaksandi mun gjørdar sjálvvirkandi, og meira orka verður tí tøk til aðrar uppgávur. Í framtíðini verður tí 

enn størri dentur lagdur á at veita teimum arbeiðsleysu eina so góða tænastu sum yvirhøvur til ber, og tørvurin 

á at førleikamenna starvsfólkini á als gerst alt størri. sum dømi um førleikamenning kann nevnast, at øll starvs-

fólkini, sum so ella so hava samskifti við tey arbeiðsleysu, eru farin undir eina tilgongd at menna seg til ráðgevar 

innan coaching. Endamálið er at styrkja førleikarnar, so starvsfólkini verða enn betri før fyri at veita teimum 

arbeiðsleysu røttu tænasturnar.

endurskoða fiskavirkisskipanina
fiskavirkisskipan er skipan, ið seinastu sløku tjúgu árini hevur veitt fólki, sum arbeiða innan fiskavirking, stuðul. 

skipanin tryggjar fólki løn í upp til 32 tímar um vikuna, um nóg mikið av arbeiði ikki er á virkjunum.

Í kjalarvørrinum á húsaganginum hjá faroe seafood viðmerkti landsstýrismaðurin við vinnumálum, at hann metir, 

at fiskavirkisskipanin er ein óheppin skipan, sum er við til at uppihalda ein yvirkapasitet í flakavirkisvinnuni. 

landsstýrismaðurin metti, at skipanin virkar avlagandi, og at hon er ikki nøktandi fyri nakran.

landsstýrismaðurin hevur síðani heitt á stýrið fyri als at endurskoða skipanina, so hon antin kann fáast aftur á 

beint og at virka eftir upprunaliga ætlanini ella at gera uppskot til at taka fiskavirkisskipanina av. stýrið hevur 

boðað landsstýrismanninum frá, at tey arbeiða við málinum.

Barsilsskipanin til suðuroyar
Eftir at arbeiðsloysisskipanin hevur havt fyrisitingina av Barsilsskipanini um hendi í tíggju ár, tók føroya 

landsstýri í juli mánað í 2010 avgerð um at flyta fyrisitingina til TaKs á Tvøroyri.

frÁgreIðIng frÁ leIðslU

flytingin hevur ikki havt stórvegis neiliga ávirkan á virksemið hjá als, tí um sama mundið, sum fyrisitingin av 

Barsilsskipanini flutti til suðuroyar, vaks arbeiðsloysið nógv, og tey starvsfólkini, sum varðaðu av Barsilsskipanini 

hava tí havt aðrar uppgávur á arbeiðsloysisskipanini.

Trygdargrunnur fiskivinnunar
Hóast alt ikki er komið endaliga uppá pláss enn, so eru útlit til, at als fer at hava um hendi umsitingina av Trygdargrunni 

fiskivinnunar. Trygdargrunnurin er fyrrverandi lønjavningarstovan, og har umsita tey m.a. minstulønir og dag-

studningar umframt sjúkratrygd, forskotsgrunn umframt skráseting av mynstringum og hagtølum.

Í juni mánað í 2008 sendi stýrið fyri arbeiðsloysisskipanina táverandi landsstýriskvinnu við vinnumálum uppskot 

til lógarbroytingar í sambandi við skipan av arbeiðsmarknaðardepli. stýrið mælti landsstýriskvinnuni at leggja 

nøkur uppskot til lógarbroytingar fyri løgtingið soleiðis, at løgfrøðiligt grundarlag var hjá arbeiðsloysisskipanini 

at skipa ein arbeiðsmarknaðardepil, har arbeiðsloysisskipanin, Barsilsskipanin, arbeiðsmarknaðareftirlønar-

grunnurin, frítíðargrunnurin og Trygdargrunnurin fyri avgreiðingar og lønir vórðu samskipaðir við felags liðiligari 

og tryggari fyrisiting, ið størri mun enn nú hevði tryggjað stórrakstrarfyrimunir hjá øllum eindunum í arbeiðs-

marknaðardeplinum.

Vinnumálaráðið hevur síðani mælt til, at Vinnumálaráðið og arbeiðsloysisskipanin í felag viðgera spurningin um 

møguliga skipan av arbeiðsmarknaðardepli, og hevur í tí sambandi heitt á stýrið fyri arbeiðsloysisskipanina at 

velja trý umboð í arbeiðsbólk, sum fer at viðgera málið.

Ætlandi skal arbeiðið hjá hesum bólki vera liðugt á ólavsøku í ár.

arbeiðsloysisskipanin hevur longu avtalu við fasta Gerðarrætt at hýsa hesum stovni og at umsita ein part av hesi 

skipan, og hóast Barsilsskipanin er flutt TaKs á Tvøroyri at sita um, síðani uppskotið um arbeiðs marknaðardepil varð 

sent landsstýriskvinnuni, er tað at Trygdargrunnurin sannlíkt eisini flytir til arbeiðsloysis skipanina at umsita kanska 

fyrsta fetið til ein veruligan arbeiðsmarknaðardepil við Tinghúsvegin í Havn. 

stýrið
sambært løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing frá 13. juni 1997 við seinni broytingum verður 

stýrið fyri arbeiðsloysisskipanina valt fyri fýra ár í senn. Verandi stýrið tók við 1. oktober 2009.

Broytingar í als-lógini
ongar broytingar vórðu gjørdar í als-lógini í 2010, men ein nýggj kunngerð um starvsvenjing varð lýst 28. desember 

2010. Við nýggju kunngerðini ber til hjá arbeiðsleysum og arbeiðsgevarum at gera avtalu um, at tann arbeiðsleysi 

kann fara í starvsvenjing í upp til fimm mánaðir, og at arbeiðsgevarin fær arbeiðsloysisstuðulin hjá tí arbeiðsleysa – tó 

í mesta lagi 80% av lønini, sum tann arbeiðsleysi fær í tíðarskeiðnum, viðkomandi eru í starvsvenjing.

 
inngjøld
samlaðu inngjøldini i 2010 vóru 140,5 mió. krónur. Árið fyri, í 2009, vóru inngjøldini 137,3 mió. krónur, so samanborið 

við 2009 var talan um eina lítla hækking í inngjøldunum á 3,2 mió. krónur, svarandi til stívliga 2%.

seinastu fýra árini hava inngjøldini verið rættiliga støðug á millum 137 og 141 mió. krónum.

Tann 1. juli í 2004 varð inngjaldsprosentið hækkað úr ¾ prosenti upp í eitt prosent og hevur verið tað síðani. 

Útgjøld
Í 2010 vóru samanlagt 259,5 mió. krónur goldnar út. Í vanligum arbeiðsloysisstuðuli vóru 224,1 mió. krónur 

goldnar út, meðan 28,5 mió. krónur vóru goldnar út umvegis fiskavirkisskipanina. Í als og Barsilsgjøldum vóru 

goldnar 4,4 mió. krónur og slakar 2,6 mió. krónur vórðu brúktar til førleikamenning.
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Í mun til 2009, tá 157,3 mió. krónur vórðu goldnar út, var talan sostatt um eina hækking á 102,2 mió. krónur, 

svarandi til sløk 65%. samanborið við 2008 var talan um meira enn eina fimmfaldan av útgjaldinum.

orsøkin til stóru hækkingina er tvíbýtt. Á sumri í 2009 var lógarbroyting gjørd, sum hevði stóra ávirkan á útgjaldið, og 

hin orsøkin var hon, at talið av arbeiðsleysum var munandi hægri í 2010 enn árið frammaundan. 

lógarbroytingin, sum varð gjørd tann 1. juni í 2009 hevði við sær, at hægsta útgjald varð hækkað úr 70% av eini 

arbeiðaraløn upp í 80% av inntøkuni seinastu 12 mánaðirnar, tó í mesta lagið 20 tús. krónur. 

lógarbroytingarnar høvdu við sær, at útgjøldini til hvønn persón í miðal hækkaði við áleið 50%. Í 2008 – áðrenn 

lógarbroytingin varð framd – var miðalútgjaldið stívliga 8 tús. krónur um mánaðin, meðan tað í 2009 var í miðal 

10.297. 

Í 2010 var útgoldna upphæddin í miðal 11.720 krónur um mánaðin.

avleiðingarnar av lógarbroytingunum høvdu bert virknað í sjey mánaðir í 2009, meðan tær høvdu fullan virknað 

í 2010. Eisini tí vóru útgjøldini so nógv hægri í 2010 enn í 2009.

Flest fáa mest
Eitt yvirlit yvir, hvussu stórar upphæddir tey arbeiðsleysu fáa goldið út frá arbeiðsloysisskipanini vísir, at hjá 

sløkum 15% av teimum arbeiðsleysu var útgjaldið omanfyri 18 tús. krónur við árslok í 2010. lutfalsliga er hetta 

tann størsti bólkurin, men kortini er hann nakað minni enn við ársbyrjan. 

samanborið við ársbyrjan vóru tað lutfalsliga fleiri av teimum arbeiðsleysu, sum við árslok fingu omanfyri 12.000 

krónur útgoldið um mánaðin. orsøkin er, at tað vóru lutfalsliga fleiri við hægri inntøkum, sum vóru arbeiðsleys 

við árslok í mun til við ársbyrjan.

menn meiri enn kvinnur
Tað var ein heilt týðiligur munur á, hvussu nógv menn fingu í arbeiðsloysisstuðli samanborið við kvinnur. Við 

árslok í 2010 fekk helmingurin av monnunum omanfyri 14 tús. krónur um mánaðin, meðan bara stívliga fjórða 

hvør kvinna fekk omanfyri 14 tús. krónur.

sløk trýss prosent av kvinnunum, sum vóru arbeiðsleysar fingu niðanfyri 12 tús. krónur, meðan sløk 40% av 

arbeiðsleysu monnunum fingu minni enn 12 tús. krónur.

Fleiri arbeiðsleys
Hin orsøkin til stóru økingina í útgjaldinum í 2010 var hon, at talið av arbeiðsleysum var munandi hægri 

samanborið við 2009.

Í 2009 vóru í miðal 956 fólk arbeiðsleys pr. útgjaldsskeið, meðan talið í 2010 var 1.441 fólk. Tað vóru sostatt 

omanfyri helmingin fleiri arbeiðsleys í 2010 samanborið við árið fyri.

Fleiri eldri arbeiðsleys
Verður aldursbýtið á teimum arbeiðsleysu við ársbyrjan borið saman við aldursbýtið við árslok, so vóru tað 

lutfalsliga fleiri ung undir 20 ár og fleiri fólk millum 40 og 60 ár, sum vóru arbeiðsleys við árslok í 2010. Gamaní 

var vøksturin í talinum av ungum arbeiðsleysum yngri enn 20 ár munandi størri – tað fleirfaldaðist í 2010 úr 11 

upp í 44 – men talið er kortini so avmarkað, at tað ikki ávirkar hagtølini stórvegis. 

Ein orsøk til at tað vóru fleiri arbeiðsleys í aldrinum millum 40 og 60 ár er møguliga hon, at tey, sum mistu starvið 

tá faroe seafood fór av knóranum í stóran mun vóru í hesum aldursbólkinum.

frÁgreIðIng frÁ leIðslU
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Fleiri arbeiðsleysar kvinnur
Í 2010 gjørdust munandi fleiri kvinnur enn menn arbeiðsleysar. Talið av arbeiðsleysum monnum hækkaði við sløkum 

100 monnum, úr 901 upp í 997, meðan talið av arbeiðsleysum kvinnum fór úr 633 upp í 943. Tað vóru sostatt 

helmingin fleiri arbeiðsleysar kvinnur við árslok í mun til við ársbyrjan, og tað vóru næstan líka nógvar arbeiðsleysar 

kvinnur sum tað vóru arbeiðsleysir menn.

orsøkin til at so nógv fleiri kvinnur gjørdust arbeiðsleysar er sannlíkt hon, at tað vóru flest kvinnur, ið mistu arbeiði, tá 

faroe seafood fór av knóranum. 

Hagtølini vísa eisini, at í mun til menninar, er talið av arbeiðsleysum kvinnum hægri í Vágunum og á sandoynni, meðan 

tað eru fleiri arbeiðsleysir menn í hinum økjunum í føroyum.

Fleiri arbeiðsleys í miðstaðarøkinum
landafrøðiliga vísir tað seg, at tað vórðu lutfalsliga fleiri arbeiðsleys í miðstaðarøkjunum, tað er í streymoynni og í 

Eysturoynni, í 2010.

Meðan áleið 60% av teimum arbeiðsleysu búðu antin á streymoynni ella Eysturoynni við ársbyrjan, var talið hækkað 

upp í sløk 70% við árslok.

Meðan samlaða talið av arbeiðsleysum øktist við nærum einum triðingi í 2010, minkaði arbeiðsloysið í Norðoyggjum 

við meiri enn einum triðingi.

suðuroyggin er greitt hon, ið er meinast rakt av arbeiðsloysi. Hóast arbeiðsloysið í suðuroy vaks lutfalsliga minni enn 

aðrastaðni í føroyum, so var kortini tíggjundi hvør íbúgvi í suðuroy arbeiðsleysur við árslok í 2010.

lønir og kostnaðir
Við árslok í 2010 starvaðust 22 fólk hjá als. Umroknað til ársverk var talið 20 ársverk í 2010.

Í mun til 2009 er talan um eina øking á fýra starvsfólk og trý ársverk.

Ársúrslit og eginogn
Tekniska úrslitið, sum er munurin millum inngjøld og útreiðslur til arbeiðsleys, var –119,1 mió. krónur í 2010 í mun til 

-20 mió. krónur í 2009.

Úrslit fyri avskrivingar og fíggjarpostar var –138,4 mió. krónur í mun til -33,1 mió. krónur í 2009.

Úrslit av fíggjarpostum var 32,2 mió. krónur í mun til 54 mió. krónur í 2009.

avkastið av fíggjarpostum var serliga gott í 2009, tí støðan á fíggjarmarknaðunum í 2008 var út av lagi vánalig, og 

batnaði munandi aftur í 2009. sama framgongd var ikki í 2010, og m.a. tí var úrslitið ikki líka gott sum í 2009.

Rakstrarúrslitið í 2010 varð eitt hall á 112,2 mió. krónur, sum var 130 mió. krónur lakari enn í 2009, tá tað var eitt 

avlop á 17,8 mió. krónur. 

orsøkirnar til verra úrslitið eru fleiri. Hóast inntøkurnar vóru eitt vet hægri, so vóru útgjøldini til tey arbeiðsleysu munandi 

hægri enn tey vóru í 2009. Harafturat kemur, at fíggjarinntøkurnar vóru væl lægri í 2010 enn árið framman undan.

Við einum halli á 112,2 mió. krónur í 2010 kom eginognin, sum við ársbyrjan var 714 mió. krónur, niður á 601,8 mió. krónur.

Útlit fyri 2011
Húsagangirnir hjá fleiri lutfalsliga stórum føroyskum fyritøkum, bæði hjá Eik Banka og síðani faroe seafood, men 

eisini hjá fleiri øðrum størri og smærri fyritøkum hava beinleiðis og óbeinleiðis merkt talið av arbeiðsleysum í 2010. 

frÁgreIðIng frÁ leIðslU
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Hóast tekin eru um, at heimsbúskapurin í ávísan mun hevur fótað sær aftur, síðani heimsumfatandi búskapar-

kreppuna, sum tók seg upp miðskeiðis í 2008 eru allar rembingar ikki av enn. fleiri føroyskar fyritøkur hava tað 

trupult, og hjá fleiri er tað ein avbjóðing at fáa endarnar at røkka saman. Tað er eisini hjá fleiri fyritøkum, at tey 

lata illa at møguleikunum fyri at fáa fígging til sítt virksemi. 

Hjá høvuðsvinnuni, fiskivinnuni, hevur gingið aftur eftir hæli í nógv ár, men eftir eitt serliga ringt ár hjá 

heimaflotanum í 2009, hómast glottar. Í 2010 hevur yvirhøvur hilnaðist betri, veiddu nøgdirnar hava verið størri, 

og prísirnir hava eisini verið nakað hægri enn í 2009. Tað sær eisini út til at frægari tilgongd er til stovnarnar 

undir føroyum, og nógvur ungfiskur er í veiðini hjá skipunum.

Húsagangurin hjá faroe seafood hevði álvarsligar avleiðingar fyri starvsfólkini har, men nú fleiri av virkjunum og 

øll skipini í búnum eru seld øðrum, eru fleiri fólk aftur farin til verka, og vónandi fer tað at eydnast enn fleiri av 

teimum, ið gjørdust arbeiðsleys í kjalarvørrinum av húsaganginum hjá faroe seafood at fáa arbeiði aftur.

Hóast onkrar glottar eru kortini ikki tekin um stórvegis bygnaðarligar broytingar í fiskivinnuni. Veiðiorkan og 

veiðitrýstið er framvegis alt ov stórt, og hóast bæði prísir og nøgdir vóru heldur frægari í 2010 enn í 2009, so 

sansar framvegis at hjá stórum pørtum av heimaflotanum.

Hjá fjarfiskiflotanum vórðu umstøðurnar eisini truplari í 2010. Eingin fiskiveiðiavtala er fingin í lag við Noreg, og 

tað ávirkar veiðimøguleikarnar hjá flakatrolarunum í Barentshavinum. 

Kvoturnar av svartkjafti og sild eru væl lægri í 2011 í mun til frammanundan, og hóast útlit eru til at uppisjóvarskipini 

sleppa at fiska meiri makrel í 2011, so eru umstøðurnar hjá teimum skipinum eisini verri samanborið við seinastu árini.

Tað eru tí ikki nøkur serlig tekin um, at fleiri fólk fara at hava arbeiði í fiskivinnuni – hvørki á sjógvi ella landi. 

Tað stendur eisini á, hjá øðrum pørtum av føroyska vinnulívinum. Virksemið hjá byggivinnuni er nógv minkað 

seinastu tvey - trý árini, og innan ferða- og tænastuvinnurnar eru heldur ikki stórvegis glottar at hóma. 

Hóast heldur døpru útlitini í fiskivinnuni, so eru tað tey, ið vanta búskaparvøkstur komandi árini. Í síni feskasti 

frágreiðing metir Búskaparráðið, at búskaparvøksturin í føroyum fer at verða áleið 5% árliga næstu tvey árini. 

Vøksturin meta tey í høvuðsheitum fer at stava frá einum heldur betri fiskiskapi undir føroyum, størri framleiðslu 

í alivinnuni og eisini frá hallinum á fíggjarlógini. 

Harafturat kemur, at tey vænta, at nýtslan hjá privatu húsarhaldunum, sum hevur verið á óvanliga lágum støði í 

longri tíð, fer at vaksa næstu árini og á tann hátt fer at stimbra búskapin.

Verður tað so, at føroyski búskapurin fer at vaksa komandi árini, so eru eisini útlit til at arbeiði verður til fleiri 

hendur, og at lutfalsliga høga arbeiðsloysið, sum hevur verið í seinastuni aftur fer at minka.

 
gongdin í virkseminum og fíggjarligu viðurskiftunum hjá skipanini
Rakstrarroknskapurin fyri tíðarskeiðið frá 1. januar 2010 til 31. desember 2010 vísir eitt hall á 112.156.711 

krónur móti einum avlopi á 17.770.013 krónur fyri tíðarskeiðið frá 1. januar 2009 til 31. desember 2009. 

leiðslan metir úrslitið vera nøktandi.

Tøkur peningur og lætt umsetilig virðisbrøv hjá arbeiðsloysisskipanini eru í 2010 minkað við 94,9 mió. krónum, 

úr 699,7 mió. krónum niður í 574,8 mió. krónur.

Hendingar eftir roknskaparlok
frá roknskaparloki til i dag er einki hent, sum hevur týðandi ávirkan á ársfrásøgnina.
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  2010 2009  
Nota  dkk t.dkk  

 iNNTøkuR 140.450.164 137.222  

 Útgjøld og útreiðslur til arbeiðsleys  -259.543.233  -157.270  

 aðrir kostnaðir  -11.142.974  6.705  

 Bruttovinningur  -130.236.043  -26.753  

1 starvsfólkaútreiðslur  -8.211.602  -6.325  

 Úrslit áðrenn av og niðurskriving  -138.447.645  -33.078  

 av og niðurskriving av materiellari støðisogn  -2.009.298  -1.066  

 Úrslit áðrenn fíggjarpostar  -140.456.943  -34.144  

 fíggjarligar inntøkur 32.426.014 58.838  

 fíggjarligar útreiðslur  -199.854  -4.849  

 Úrslit áðrenn skatt og avgjøld  -108.230.783 19.845  

 skattur og avgjøld  -3.925.928  -2.075  

 ÚRSliT -112.156.711 17.770 

 býTi Av ÚRSliTi    

 Úrslit  -112.156.711 17.770  

 flutt úrslit, primo 620.134.191 602.364 

 Til nýtslu 507.977.480 620.134  

 skotið verður upp at býta upphæddina soleiðis:    

 flutt úrslit 507.977.480 620.134  

 TilSAmANS 507.977.480 620.134  

 

rakstrarroknskapUr

akTiv 
  31.12.10 31.12.09
Nota  dkk t.dkk  

2 Grundøki og bygningar 27.633.660 23.460  

2 Tøkniogn og maskinur 3.538.253 1.186  

2 Rakstrargøgn og innbúgv 1.481.190 500  

 materiell støðisogn tilsamans 32.653.103 25.146  

 støðisogn tilsamans 32.653.103 25.146  

 Vøru og tænastuáogn 7.509.333 2.361  

 onnur áogn 30.000 0  

 Tíðaravmarkingar 7.200 7  

 Áogn tilsamans 7.546.533 2.368  

 Virðisbrøv 564.442.316 496.466  

 Íløgukapitalur 1.047.449 24.207  

 virðisbrøv og kapitalpartar tilsamans 565.489.765 520.673  

 Tøkur peningur 9.273.406 179.036  

 ogn í umferð tilsamans 582.309.704 702.077  

 AkTiv TilSAmANS 614.962.807 727.223  

 

 
Passiv     

  31.12.10 31.12.09  
Nota  dkk t.dkk  

3 stovnsfæ 93.840.006 93.840  

3 flutt úrslit 507.977.479 620.134  

 eginogn tilsamans 601.817.485 713.974  

 Vøru og tænastuskuld 2.420.410 766  

 onnur skuld 10.724.912 12.483  

 stuttfreistað skuld tilsamans 13.145.322 13.249  

 skuld tilsamans 13.145.322 13.249  

 PASSiv TilSAmANS 614.962.807 727.223  

4 Veðsetingar og aðrar skyldur   

5 sáttmálabundnar skyldur   

6 Nærskyldir partar    

fíggjarstøða
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  2010 2009  
  dkk t.dkk

 Ársúrslit  -112.156.711 17.770

7 Reguleringar 2.009.298 1.066

 Broyting í rakstrarpeningi:    

 · Áogn -5.178.520  -795

 · ognarar 1.654.875  -405

 · skyldugur arbeiðsloysisstuðul  -1.759.066 9.343

 Pengastreymar frá rakstri áðrenn fíggjarligar postar -115.430.124 26.979

 Pengastreymar frá rakstrinum -115.430.124 26.979

 Keyp av materiellari støðisogn -9.515.884  -2.615

 søla av materiellari støðisogn 0 1.445

 Pengastreymar frá íløgum  -9.515.884  -1.170

 samlaðir pengastreymar í árinum  -124.946.008 25.809

 Gjaldføri við ársbyrjan 699.709.179 673.900

 gjaldføri við árslok 574.763.171 699.709

 Gjaldføri við árslok verður útgreinaður soleiðis:   

 · Tøkur peningur 9.273.406 179.036

 · Virðisbrøv 565.489.765 520.673

 TilSAmANS 574.763.171 699.709

 

pengastreymsUppgerð



Arbeiðsloysisskipanin / Ársfrásøgn 2010 / Síða 25Síða 24 / Arbeiðsloysisskipanin / Ársfrásøgn 2010

avskrivingar
avskriving av materiellari støðisogn verður løgd soleiðis til rættis, at tað fer fram ein skipað avskriving av 

støðisognini grundað á eina meting av brúkstíðini. felagið hevur brúkt niðanfyri standandi brúkstíðir og restvirði:

 Brúkstíð restvirði

Bygningar 50 ár 9 mió. kr.

framleiðslutól og maskinur 3 ár 0%

annar útbúnaður, rakstrartól og innbúgv 3 ár 0%

Grundøki verða ikki avskrivað.

støðisogn við einum útveganarvirði, ið er minni enn kr. 20.000 pr. eind verður útreiðsluførd í roknskaparárinum.

Fíggjarpostar
Undir fíggjarpostar koma rentuinntøkur, rentuútreiðslur, staðfestur og óstaðfestur kursvinningur og –tap av 

virðis brøvum, skuld og flyting í fremmandum gjaldoyra, amortisering av fíggjarligum aktivum og skyldum 

umframt rentuútreiðslur og rentuendurgjald av skatti. fíggjarinntøkur og fíggjarligir kostnaðir verða upptiknir 

við teimum upphæddum, sum hoyra roknskaparárinum til.

skattur og avgjøld
sambært løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt við seinni broytingum er 

arbeiðsloysisskipanin undantikin skattskyldu.

Posturin umfatar meirvirðisgjald, ið stavar frá keypið av vørum og tænastum.

FÍggjarsTØða
materiell støðisogn
Materiell støðisogn verður upptikin í fíggjarstøðuni til kostprís frádrigið samanløgdu avskrivingunum ella til endur-

vinningarvirðið, har hetta er lægri. Endurvinningarvirðið er virðið á ognini við framhaldandi nýtslu ella við sølu.

Vinningur  ella tap við avhending av materiellari støðisogn verður gjørt upp sum munurin millum søluprísin frá drigið 

sølu kostnað og roknskaparliga virðið, tá støðisognin verður seld. Vinningur ella tap verður upptikin í rakstrinum 

undir avskrivingar.

Áogn
Áogn verður virðisásett við frádrátti av møguligum tapsvanda grundað á eina meting av hvørjum einstøkum skuldara. 

Tíðaravmarkingar
Tíðaravmarkingar, sum eru upptiknar undir ogn, umfata goldnar útreiðslur sum viðvíkja næsta roknskaparár.

onnur virðisbrøv og kapitalpartar
onnur virðisbrøv og kapitalpartar, sum eru upptikin í ogn í umferð umfata børsskrásett lánsbrøv og partabrøv, 

sum verða upptikin til dagsvirði seinasta roknskapardag. Virðisbrøv, sum ikki eru børsskrásett, verða upptikin til 

eitt søluvirði, sum er grundað á eitt roknað kapitalvirði.

skuld
stuttfreistað skuld verður tikin við til tann kostprís, sum hon er niðurgoldin til. Hetta svarar vanliga eisini til 

áljóðandi virði.

almeNT

Ársfrásøgnin er gjørd í samsvar við ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri feløg í miðalstóra C flokkinum, við 

teimum tillaginum, sum stýrið hevur mett neyðugt, og eftir løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um arbeiðsloysis-

trygging og arbeiðsávísing sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 179/2008 frá 25. mai 2009. 

Broytti roknskaparhátturin, samanborið við undanfarna ár, hevur ikki givið orsøk til broytingar av roknskapar-

tølunum.

Upphæddir í rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og notum v.m. verða avrundaðar til heil tøl, og samanlíkningartøl fyri 

undanfarna ár verða avrundað til heil túsund. av tí, at tølini verða avrundað hvørt fyri seg, kunnu avrundingarmunir 

vera millum upplýstar samanteljingar og summin av teimum undirliggjandi tølunum.

alment um innrokning og máting
Í rakstrarroknskapinum verða inntøkur innroknaðar so hvørt sum tær verða forvunnar, herundir virðisjavningar 

av fíggjarligari ogn og skuld. Í rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allar útreiðslur, herav av- og niðurskrivingar 

innroknaðar.

Í fíggjarstøðuni verða ognir innroknaðar, tá tað er sannlíkt, at framtíðar fíggjarligir fyrimunir fara at koma 

skipanini til góðar, og virðið av ognini verður mett álítandi. skuld verður innroknað í fíggjarstøðuna, tá hon er 

sannlík og kann mátast álítandi. ogn og skuld verða innroknað til kostprís, og eftir hetta verður hvør roknskaparpostur 

viðgjørdur, sum lýst niðanfyri.

Við innrokning og máting verður atlit tikið til væntað tap og váðar, ið vísa seg áðrenn ársfrásøgnin er liðug, og 

sum kunnu sanna ella avsanna viðurskifti, sum vóru til staðar við roknskaparlok.

gjaldoYra og TrYgdardisPosiTióNir

Ársfrásøgnin er gjørd í donskum krónum.

flytingar í fremmandum gjaldoyra í árinum verða umroknaðar til kursin tann dagin, flytingin er gjørd. Kurstryggjaðar 

flytingar verða tó upptiknar til tann tryggjaða kursin. Áogn og skuld í fremmandum gjaldoyra verður umroknað til 

danskar krónur eftir kursinum við roknskaparlok, tó undantikið kurstryggjaðar upphæddir, sum verða upptiknar til 

tann tryggjaða kursin. staðfestur og óstaðfestur kursvinningur ella tap verður tikið við í rakstrarroknskapin undir 

fíggjarpostum.

støðisogn, sum er keypt í fremmandum gjaldoyra, verður umroknað til kursin tann dagin, ognin er keypt.

raksTrarrokNskaPUr
inntøkur
Gjøld frá løntakarum og arbeiðsgevarum v.m. verða inntøkuførd í tí roknskaparári, sum lønin, als gjaldið verður 

roknað av, verður goldin. Inntøkur frá sjálvstøðugt vinnurekandi verða inntøkuførdar einaferð árliga, og tryggingar-

takarin hevur yvirtikið skylduna fyri árslok.

Útgjøld
Útgjøldini eru tíðargreinaðið soleiðis, at tey útgjøld, ið ikki eru útgoldin áðrenn 31. desember, men sum hoyra 

heima í roknskaparárinum, eru tikin við sum skyldugur arbeiðsloysisstuðul undir skuld í fíggjarstøðuni ultimo í 

roknskaparárinum.

aðrir kostnaðir
Her er talan um kostnað í samband við útbreiðslu (distributión), marknaðarføring, umsiting, hølir og tap av ágóða.

nýttUr roknskaparhÁttUr nýttUr roknskaparhÁttUr
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1. starvsfólkaútreiðslur  

  2010 2009  
  dkk t.dkk

lønir  7.885.472 6.698 

Pensiónir  857.106 467 

almenn gjøld  281.193 225 

aðrar starvsfólkaútreiðslur   -812.169  -1.065 

TilSAmANS  8.211.602 6.325 

Harav samsýning til sjórn og nevnd  1.082.932 1.146 

Miðaltal av starvsfólkum  20 17 

2. materiell støðisogn   
 grundøki Tøkniogn rakstrargøgn 
Upphædd í dkk og bygningar og maskinur og innbúgv

Útveganarvirði pr. 31.12.09 23.753.092 7.462.169 986.256 

Tilgongd í árinum 4.475.651 3.696.412 1.343.821 

ÚTvegANARviRði PR. 31.12.10 28.228.743 11.158.581 2.330.077 

av og niðurskrivingar pr. 31.12.09 293.000 6.275.800 486.200 

av og niðurskrivingar í árinum 302.083 1.344.528 362.687 

Av Og NiðuRSkRiviNgAR PR. 31.12.10 595.083 7.620.328 848.887 

ROkNSkAPARligT viRði PR. 31.12.10 27.633.660 3.538.253 1.481.190 

3. eginogn  

Upphædd í dkk  stovnsfæ  Flutt úrslit

Eginognaruppgerð 01.01.09 - 31.12.09 

salda pr. 31.12.08 93.840.006 602.364.177

flutt úrslit 0 17.770.013

SAldA PR. 31.12.09 93.840.006 620.134.190

Eginognaruppgerð 01.01.10 - 31.12.10

salda pr. 31.12.09 93.840.006 620.134.190

flutt úrslit 0  -112.156.711

SAldA PR. 31.12.10 93.840.006 507.977.479

Býti av stovnsfæ:  2010
  dkk

føroya landsstýri  20.000.000

arbeiðsgevarar  29.775.400

løntakarar  30.139.356

frítíðargrunnurin  13.925.250

SAldA PR. 31.12.10  93.840.006

PeNgasTreYmsUPPgerð

Pengastreymsuppgerðin verður uppsett eftir óbeinleiðis háttinum og vísur pengastreymar frá rakstri, íløgum, 

fígging, broyting í pengastreymum og tøkan pening við ársbyrjan og enda.

Pengastreymar frá rakstri eru tillagaðir fyri ikki likvidar rakstrarpostar og broytingar í rakstrarkapitali.

Pengastreymar frá íløgum umfata keyp og sølu av materiellari støðisogn mótroknað broytingum í áogn og skuld 

viðvíkjandi nevnda posti.

Tøkur peningur við ársbyrjan og enda er samansettur av tøkum peningi og virðisbrøvum.

nýttUr roknskaparhÁttUr notUr tIl ÁrsfrÁsøgnIna
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4. veðsetingar og aðrar skyldur
ognirnar hjá skipanini eru ikki veðsettar. Tað áhvílur ikki skipanini aðrar møguligar skyldur so sum ábyrgdir, 

vekslar v.m.

5. sáttmálabundnar skyldur
sáttmálin, sum arbeiðsloysisskipanin hevur havt við Vinnumálaráðið um umsiting av Barsilsskipanini fór úr gildi 

1. januar 2011, men arbeiðsloysisskipanin hevur framvegis avtalu við fasta Gerðarrætt um umsiting av fasta 

Gerðarætti.

6. Nærskyldir partar

 Grundarlag fyri ávirkan 

Týðandi ávirkan: 

Vinnumálaráðið Málsøki undir VMR  

Transaktiónir:

skipanin hevur ikki handla við, veitt lán til, veðsett ella stilla garanti til nevndina, stjórnina, høvuðspartaeigara 

ella við feløg uttan fyri skipanina, har hesi hava áhugamál.

7. reguleringar  

avskrivningar 2.009.298 1.066 

TilSAmANS 2.009.298 1.066  

notUr tIl ÁrsfrÁsøgnIna
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