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Upplýsingar um grunnin

GRUNNURIN 

ALS 

Tinghúsvegur 14 

100 Tórshavn 

Telefon: 349550 

Telefax: 349551 

Heimasíða: www.als.fo

 

ROKNSKAPARÁR 

1. januar – 31. desember

NEVND

Eyðfinnur Jacobsen, formaður

Georg Hansen

Stefan í Skorini

Magnus Pauli Glerfoss

Marita Rasmussen

Óluva í Gong

Jan Mortensen

STJÓRN

Magni á Deild Olsen, stjóri

GRANNSKOÐAN

SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f 

Staravegur 17 

110 Tórshavn

Leiðsluátekning

Magnus Pauli Glerfoss

Jan Mortensen

STJÓRN

Magni á Deild Olsen
stjóri

STÝRIÐ

Eyðfinnur Jacobsen
formaður

Georg Hansen

Marita Rasmussen

Stefan í Skorini

Óluva í Gong

Tórshavn, tann 2. mai 2019

Stýrið og stjórnin hava í dag viðgjørt og góðkent ársfrásøgnina 
fyri 1. januar - 31. desember 2018 hjá Arbeiðsloysis skipanini. 

Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í samsvari við ársrokn-
skaparlógina. 

Stjórnin og stýrið meta, at ársroknskapurin gevur eina rætt-
vísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 

grunsins tann 31. desember 2018 umframt av úrsliti og 
peninga streymum grunsins fyri roknskaparárið 1. januar - 31. 
desember 2018.

Leiðslufrágreiðingin inniheldur eftir okkara fatan eina 
rættvísandi frágreiðing um tey viðurskifti, sum frágreiðingin 
umrøður.
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Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

Til leiðsluna í  
Arbeiðsloysisskipanini

Grannskoðanarátekning á ársroknskapin

NIÐURSTØÐA
Vit hava grannskoðað  ársroknskapin hjá Arbeiðsloysis-
skipanini fyri roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2018 
við nýttum roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjar  støðu, 
peninga streymsuppgerð og notum. Ársroknskapurin er 
gjørdur eftir ársroknskaparlógini.

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina rætt vísandi 
mynd av grunsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu tann 
31. desember og úrslitinum av virksemi grunsins í rokn-
skaparárinum 1. januar - 31. desember 2018 sam  svarandi árs-
roknskaparlógini.

GRUNDARLAG FYRI NIÐURSTØÐUNI
Vit hava grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um 
grann skoðan og eftir øðrum ásetingum, sum eru galdandi 
í Føroyum. Okkara ábyrgd sambært hesum standardum 
og krøvum er nærri lýst í grannskoðanar átekningini í 
pettinum “Ábyrgd grannskoðarans av grann skoðanini av árs-
roknskapinum“. Vit eru óheft av grunninum sam svarandi 
altjóða etisku reglunum fyri grannskoðarar (etisku reglurnar 
hjá IESBA) og øðrum ásetingum, ið eru galdandi í Føroyum, 
eins og vit hava lokið onnur etisk krøv, sum vit hava sam-
bært hesum reglum og krøvum. Tað er okkara fatan, at vit 
hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kunnu vera 
grundarlag undir okkara niðurstøðu 

ÁBYRGD LEIÐSLUNNAR AV ÁRSROKNSKAPINUM 
Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið gevur 
eina rættvísandi mynd í samsvari við ársroknskapar lógina. 
Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av innan hýsis eftir-
litinum, ið leiðslan metir skal til fyri at ársrokn skapurin kann 
gerast uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um skeiv-
leikarnir standast av sviki ella mistøkum. 

Tá ið ársroknskapurin verður gjørdur, hevur leiðslan ábyrgdina 
av at meta um, hvørt grunnurin megnar at halda áfram 
við rakstrinum, og har tað er viðkomandi at upplýsa um  
viður skifti viðvíkjandi framhaldandi rakstri og at gera ein árs-
roknskap eftir roknskaparásetingunum um fram haldandi 
rakstur, uttan so at leiðslan hevur ætlanir um at av taka 
grunnin, steðga rakstrinum ella um leiðslan í roynd og veru 
ikki hevur aðrar møguleikar. 

ÁBYRGD GRANNSKOÐARANS AV GRANNSKOÐANINI AV 
ÁRSROKNSKAPINUM
Endamál okkara er at fáa eina grundaða vissu fyri, at ársrokn-
skapurin sum heild er uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til 
um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum, og at gera 
eina grann skoðanarátekning við eini niðurstøðu. Grundað 
vissa er vissa á høgum stigi, men er tó ikki ein trygd fyri, at 
grann skoðan framd samsvarandi altjóða standardum um 
grann skoðan og øðrum ásetingum, sum eru galdandi í 
Føroyum, altíð kann avdúka týðandi skeivleikar, um slíkir eru. 
Skeivleikar kunnu koma fyri orsakað av sviki ella mis tøkum 
og mugu metast at verða týðandi, um tað er sann líkt, at teir 
hvør sær ella saman kunnu metast at hava ávirkan á fíggjar-
ligu avgerðirnar, ið roknskaparbrúkararnir taka við støði í 
ársroknskapinum.

Tá ið vit grannskoða samsvarandi altjóða standardum 
um grann skoðan og øðrum ásetingum í føroysku grann-
skoðaralógini, gera vit yrkisligar metingar og varð veita 
professionella ivasemið undir grannskoðanini. Harumframt:

• Eyðmerkja og meta vit um váðan fyri týðandi skeiv-
leikum í ársroknskapinum, uttan mun til um skeiv-
leikarnir standast av sviki ella mistøkum, leggja til rættis 
og grannskoða samsvarandi hesum váða og fáa til vega 
grann skoðanarprógv, ið eru nóg góð og egnað sum 
grundar lag undir okkara niðurstøðu. Váðin fyri, at vit ikki 
av dúka týðandi feilir orsakað av sviki, er størri enn váðin 
fyri, at feilir orsakað  av mistøkum ikki verða av dúkaðir, 
av tí at svik kann umfata samansvørjing, skjalafalsan, til-
ætlaðari dyljan, villleiðing ella at innanhýsis eftir lit verða 
skúgvað til viks.

• Fáa vit fatan av tí innanhýsis eftirliti, ið er við komandi 
fyri grannskoðanina, soleiðis at vit kunnu leggja grann-
skoðanina til rættis á nøktandi hátt eftir um støðunum, 
men ikki fyri at gera eina niðurstøðu um, hvussu virkið 
innan hýsis eftirlitið er.

• Taka vit støðu til, um tann av leiðsluni nýtti roknskapar-
háttur er hóskandi, eins og vit meta um, hvørt rokn-
skaparligu metingarnar og tilhoyrandi upp lýsingar frá 
leiðsluni eru rímiligar

Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

• Taka vit støðu til, um tað er hóskandi, at leiðslan hevur 
valt at gera ársroknskapin grundað á roknskapar háttin 
um fram haldandi rakstur, og um tað, við støði í teimum 
grann skoðanarprógvum, ið eru fingin til vega, er týðandi 
óvissa ella viðurskifti, ið kunnu elva til týðandi óvissu um, 
hvørt grunnurin megnar at halda áfram. 

• Er niður støðan, at tað er týðandi óvissa, skulu vit gera 
vart við hetta í grann skoðanarátekningini við at vísa til 
upp lýsingar hesum viðvíkjandi í ársroknskapinum ella, 
um hesar upp lýsingar ikki eru nøktandi, tillaga okkara 
niður støðu. Okkara niður støður eru grundaðar á tey 
grann skoðanar prógv, ið eru fingin til vega fram til dagin, 
tá ið okkara grann skoðanarátekning verður undirskrivað. 
Hendingar í fram tíðini ella viðurskifti kunnu tó elva til, at 
grunnurin ikki er førir fyri at halda áfram við rakstrinum.

• Taka vit støðu til samlaðu framløguna, bygnaðin og 
inni haldið í ársroknskapinum, íroknað upp lýsingarnar 
í notunum umframt um ársroknskapurin vísir trans-
aktiónir, sum liggja undir, og hendingar á ein slíkan hátt, 
at tað gevur eina rættvísandi mynd.

Vit samskifta við leiðsluna um millum annað vavið á ætlaðu 
grann skoðanini og nær vit vænta at grann skoða. Harumframt 
samskifta vit um týðandi eygleiðingar í sam bandi við 
grannskoðanina, so sum týðandi manglar í innan hýsis 

eftirlitinum, ið vit eru komin fram á í sam bandi við grann-
skoðanina.

UMMÆLI AV LEIÐSLUFRÁGREIÐINGINI
Leiðslan hevur ábyrgdina av leiðslufrágreiðingini.

Okkara niðurstøða um ársroknskapin fevnir ikki um leiðslu-
frágreiðingina, og vit geva ikki nakra váttan við vissu um 
leiðslu frágreiðingina.

Tað er okkara ábyrgd, í sambandi við grann skoðanina av 
árs rokn skapinum, at lesa leiðslu frágreiðingina og í hesum 
sambandi meta um, hvørt saman hangur er millum leiðslu-
frágreiðingina og ársroknskapin, ella um hon er í mót søgn við 
ta vitan, ið vit hava fingið undir grannskoðanini, ella á annan 
hátt er tengd at týðandi skeivleikum.

Okkara ábyrgd er harumframt at hugsa um hvørt leiðslu-
frágreiðingin hevur kravdu upplýsingarnar samsvarandi árs-
roknskaparlógini.

Grundað á gjørda arbeiðið er tað okkara fatan, at leiðslu-
frágreiðingin samsvarar við ársroknskapin, og at hon er gjørd 
sam svarandi krøvunum í ársroknskaparlógini.  

 
Vit eru ikki vorðin varug við týðandi feilir í leiðslu frágreiðingini.

Tórshavn, hin 2. mai 2019

SPEKT løggildir 
grannskoðarar Sp/f
 
 

Jóhannes Færø
statsaut. revisor
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Høvuðs- og lyklatøl

GONGDIN SEINASTU 5 ÁRINI KANN LÝSAST VIÐ HESUM HØVUÐS‑ OG LYKLATØLUM:

Høvuðstøl

2018 2017 2016 2015 2014

tkr. tkr. tkr. tkr. tkr.

Nettoinngjøld 231.859 220.898 210.145 202.206 189.882

Bruttoúrslit 155.577 130.856 98.887 61.928 14.190

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 140.553 115.300 83.776 45.303 -3.847

Úrslit frá fíggjarpostum -8.324 10.331 11.309 5.221 11.262

Ársúrslitið 131.277 124.637 93.936 49.025 5.518

Fíggjarstøða

Fíggjarstøðujavni 717.169 586.712 463.732 369.473 323.682

Íløgur í materiella støðisogn -1.434 -6.460 0 0 0

Eginogn 711.274 579.997 455.359 361.424 312.398

Peningastreymur frá:

Rakstrarvirksemi 130.722 122.616 94.908 50.927 2.063

Starvsfólkatal 33 35 34 43 39

Lyklatøl

Høvuðsavkast 19,6% 19,7% 18,1% 12,2% -1,1%

Tryggleikastig 99,2% 98,9% 98,2% 97,8% 96,5%

Eginpeningsavkast 20,3% 24,1% 23,0% 14,6% 1,8%
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TAÐ GONGUR VÆL Í FØROYUM
Tað hava ongantíð búð fleiri fólk í Føroyum enn nú. Arbeiðs-
loysið er metlágt, arbeiði er til so at siga allar hendur, og lønar-
útgjaldingarnar hava ongantíð verið hægri, enn tær eru nú.

Hjólini mala við fullari ferð, og tað stendur á hjá fleiri arbeiðs-
gevarum at fáa starvsfólk við neyðugum førleikum í starv. Eitt 
úrslit av tí er, at alt fleiri útlendingar leita sær til Føroyar at 
arbeiða. 

Við árslok var árstíðarjavnaða arbeiðsloysið komið niður á 
1,2%, sum er tað lægsta í meiri enn 10 ár og eitt tað lægsta, 
sum arbeiðs loysið hevur verið yvirhøvur, síðani Hagstovan fór 
at skrá seta arbeiðsloysið í Føroyum í 1995.

Hóast arbeiðs loysið er metlágt, so eru tað kortini nógv fólk, 
sum missa arbeiðið

Man kann siga, at tað er ein støðugur meldur av fólki, sum 
fara av arbeiðs marknaðinum, og sum eftir lutfalsliga stutta 
tíð aftur fara á arbeiðs marknaðin í eitt nýtt starv. Tey flestu 
av hesum verða søgd úr starvi, men nú eru tað lutfalsliga 
fleiri, sum velja sjálvi at siga seg úr starvi – kanska tí tey vilja 
hava ein steðg frá arbeiðinum ella tí, tey leita sær eftir øðrum 

arbeiði og nýggjum avbjóðingum.

Í 2018 vóru tað 993 fólk, sum komu í Arbeiðsloysis skipanina, 
meðan tað vóru 1.176, sum fóru úr skipanini. Hetta er tað 
lægsta tey átta árini síðani 2010.

Aftur í 2018 sást jaliga gongdin í samfelagnum aftur í fíggjar-
viðurskiftunum hjá Arbeiðsloysisskipanini, og fíggjarliga 
royndist 2018 væl. Inngjøldini vóru tey hægstu, síðani ALS 
var stovnað í 1992, og samstundis var samlaða útgjaldið av 
arbeiðs loysisstuðli avmarkað og tað lægsta síðani 2008.

Ársúrslitið gjørdist eitt avlop á 131,3 mió. krónur, sum er tað 
mesta í søgu ALS

Við góða úrslitinum fyri 2018, er samlaða avlopið, síðani 
gongdin vendi fyri fimm árum síðani, komið upp á 406 mió. 
krónur. Harvið er samlaða hallið, sum skipanin hevði árini frá 
2010 til 2013 á 407 mió. kr., mest sum alt vunnið inn aftur, og 
skipanin er harvið styrkt væl fíggjarliga.

Tað er at fegnast um, at úrslitið í 2018 gjørdist so gott, tí skal 
skipanin hava neyðuga fíggjarliga máttin at standa ímóti við, 
tá tíðirnar aftur fara at versna, er tað al neyðugt at styrkja 

Leiðslufrágreiðing

skipanina, nú hákonjunkturur er, og arbeiðs loysið er lágt. 

Stýrið fyri ALS hevur sett sær sum mál, at Arbeiðsloysis -
skipanin skal javnviga fíggjarliga, tá arbeiðsloysið er millum 
4,25% og 4,50%. Hetta markið hevur støði í søguliga arbeiðs-
loysinum og merkir, at tá arbeiðsloysið er niðanfyri 4,25% 
til 4,5%, skal skipanin hava avlop, meðan hon hevur hall, tá 
arbeiðs loysið fer upp um 4,5%.

Broytingar vórðu gjørdar í skipanini í 2015, har millum annað 
inn gjaldsloftið varð hækkað, eins og aðrar broytingar eisini 
vórðu framdar. Millum annað merkja hesar broytingarnar, at 
málið at tryggja langtíðarhaldførið hjá Arbeiðsloysis skipanini 
er rokkið.

Arbeiðsloysis skipanin er so væl fyri fíggjarliga, at hon megnar 
eitt arbeiðs loysi á eini 8% í 4 til 5 ár, uttan at skipanin verður 
hótt fíggjarliga.

ARBEIÐSLOYSIÐ HELDUR Á AT LÆKKA
Í januar og februar mánaði í 2011 var arbeiðsloysið tað hægsta 
í nýggjari tíð. Tá var tað 7,4%. Síðani er tað støðugt lækkað, og 
við árs lok í 2018 var arbeiðsloysið komið niður á 1,2%. Eitt ár 
framman undan – við árslok 2017 – var arbeiðsloysið 2,2%.

Tað vóru í miðal 322 fólk, sum fingu arbeiðsloysis stuðul hvørja 
ferð, arbeiðs loysisstuðul varð útgoldin í 2018. Í 2017 vóru 
tað í miðal 400 fólk, sum fingu arbeiðsloysis stuðul hvørt út-
gjaldsskeið. 

Afturat hesum 322 fólkunum, koma tey, sum fingu forsorg 
vegna arbeiðsloysi frá Almannaverkinum.

Í miðal fyri alt 2017 vóru 663 fólk fulltíðararbeiðs leys. Tað 
svarar til 2,3% í miðal fyri alt árið. Í 2018 var talið av full-
tíðararbeiðsleysum 510, sum svarar til 1,8%.

Tað eru eingi ítøkilig tekin um, at nógva virksemið fer at minka 
stórvegis, og væntandi fer lága arbeiðsloysið at halda fram í 
øllum førum í komandi ári. 

GONGDIN Í 2018
So við og við sum arbeiðsloysið minkar, gerast sveiggini í 
arbeiðs loysinum eisini minni. Í 2017 sveiggjaði arbeiðs-
loysið millum 2,1% og 2,6%, meðan tað hevur verið støðugt 
lækkandi í alt 2018 – úr 2,2% við ársbyrjan niður í 1,2% við árs-
lok. Samanborið við 2017 var arbeiðsloysið í 2018 lægri allar 
mánaðirnar í árinum.

Leiðslufrágreiðing
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FÆRRI KOMU Í SKIPANINA
Sum arbeiðsloysið minkar, eru tað eyðsæð færri, sum koma í 
Arbeiðs loysis skipanina, meðan fleiri fara úr henni.

Men hóast arbeiðsloysið yvirhøvur aftur var lágt í 2018, so 
vóru tað hóast alt fleiri, sum vóru arbeiðsleys í styttri ella 
longri tíðarskeið.

Tað vóru stovnaði samanlagt 993 nýggj arbeiðsloysi í 2018, 
meðan 1.176 fólk fóru úr skipanini. Av hesum eru nøkur, sum 
hava verið arbeiðsleys í fleiri umførum.

Saman borið við árið fyri vóru 131 færri arbeiðsloysi stovnað í 
2018, meðan 71 færri vórðu strikað. 

FØROYAR HAVA LÆGSTA ARBEIÐSLOYSIÐ
Saman borið við onnur lond í Evropa var arbeiðs loysið í 
Føroyum við árs lok í 2018 sætta árið á rað tað lægsta yvir-
høvur. 

Ísland varð hart rakt av kreppuni fyri 11 árum síðani, og 
arbeiðs loysið  vaks nógv eftir stuttari tíð. Har hevur arbeiðs-
loysið eisini verið minkandi í nógv ár, og nú stendur á hjá 
íslendskum arbeiðsgevarum at finna skikkaða arbeiðs megi. Tí 
er talið av útlendingum, sum arbeiða í Íslandi, høgt.

Arbeiðs loysið í Íslandi var 1,4% í fjør, og er tað tað næst lægsta 
saman borið við Føroyar og londini í ES.

FLEIRI LØNTAKARAR
Gongdin við minkandi arbeiðsloysi sæst í ávísan mun aftur 
í talinum av løn takarum, sum hevur verið vaksandi seinastu 
fimm árini.

Ikki óvæntað er eitt ávíst sam sveiggj millum arbeiðs loysið og 
talið av løn takarum soleiðis, at tá talið av løn takarum veksur, 
so minkar arbeiðsloysið.

Tað er eisini eitt øvugt samsveiggj millum arbeiðs loysið og 
netto flyting soleiðis, at tá arbeiðsloysið minkar, vísir tað seg, 
at netto flytingin til Føroyar veksur – og øvugt.

Við árslok í 2018 vóru tað 27.463 løntakarar í Føroyum. Hetta 
er stívliga túsund løntakarar fleiri enn eitt ár framma nundan, 
og er eitt tað hægsta nakrantíð.

LØNARGJALDINGARNAR HÆKKA
Nýggjunda árið á rað hækkaðu samlaðu lønar gjaldingarnar í 
2018, og komu upp á slakar 9,4 mia. krónur. Tað eru 490 mió. 
krónur meiri enn í 2017, svarandi til ein vøkstur á 5,5%.

Leiðslufrágreiðing
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TAL AV DØGUM, FÓLK Í MIÐAL HAVA VERIÐ ARBEIÐSLEYS 
– BERT TEY, SUM ERU FARIN ÚR ALS SKIPANINI 

Fólkini, sum fóru úr aftur ALS í 2014, høvdu í miðal steðgað 
227 kalendaradagar, meðan tey, sum fóru úr skipanini 
í 2017, steðgaðu í miðal í 143 kalendaradagar hjá ALS. 
Hetta svarar til stívliga fýra og ein hálvan mánað.

Daga talið fyri 2018 var júst tað sama, sum tað var árið 
framman undan – 143 kalendaradagar.

Verður hugt eftir, hvussu leingi tey fólkini, sum til eina 
og hvørja tíð eru í skipanini, hava verið arbeiðs leys, so er 
myndin í stóran mun tann sama.

Tað vísir seg, at tíðarskeiðini, fólk hava verið arbeiðs leys, 
eru vorðin alsamt styttri síðani á sumri í 2012, og yvir-
høvur hava fólk, sum til eina og hvørja tíð eru í skipanini, 
verið nakað longri arbeiðsleys í miðal enn tey, sum eru 
farin úr skipanini.

Tey, sum vóru í skipanini við árslok í 2017, høvdu í miðal 
verið í ALS í 179 dagar, meðan tey, sum vóru í skipanini við 
árslok í 2018, høvdu í miðal verið í ALS í 159 dagar.

Tá tað eru so lutfalsliga fá fólk í ALS, so er skjótt at miðal-
tølini broytast, men tað er eyðsæð jaligt, at fólk eru styttri 
arbeiðs leys. Tað er júst eitt av aðalmálunum hjá ALS, at 
fólk fara so skjótt aftur til arbeiðis ella undir út búgving 
sum til ber.

Tað hevur eisini stóran búskaparligan týdning fyri ALS, at 
fólk steðga styttri, tí so verður minni rindað út í arbeiðs-
loysisstuðli.

Tølini eru miðaltøl fyri øll tey, sum hava verið í Arbeiðs-
loysisskipanini, og tað eru eyðsæð stórir munir á, hvussu 
leingi fólk steðga. Summi – serliga tey ungu – steðga stutt 
og fara skjótt aftur til arbeiðis ella at út búgva seg, meðan 
tað er ein størri av bjóðing hjá teimum eldru at koma út 
aftur á arbeiðs marknaðin.

Hagtølini vísa eisini, at nú arbeiðsloysið er søguliga lágt, 
eru tað yvir høvur menninir í flest øllum aldurs bólkum, 
sum hava verið longri arbeiðs leysir enn kvinnunar. 

Hetta er tó ikki galdandi fyri tey í fjørutinum og tey í seksti-
árunum, har kvinnurnar í miðal hava verið longri arbeiðs-
leysar enn menninir.

Ikki óvæntað er ein rættiliga greiður saman hangur 
millum generella arbeiðsloysið í Føroyum og longdina á 
tíðini, fólk eru arbeiðs leys. Tá arbeiðsloysið – mátað sum 
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Fyrsta árs fjórðing í 2019 vóru samlaðu lønar gjaldingarnar 2,4 
mia. krónur, sum var 200 mió. krónur - svarandi til 9% - meiri 
enn sama tíðarskeið í 2018. Hóast eitt sindur lægri enn fjórða 
árs fjórðing í 2018, so ber hetta boð um, at vøksturin í lønar-
gjaldingunum kann fara at halda fram í 2019.

ÚTLENDINGAR Í FØROYUM
Nógva virksemið og stóri eftirspurningurin eftir skikkaðari 
arbeiðs megi hevur havt við sær, at tað hevur staðið á at finna 
nøktandi tal av starvsfólki við røttu førleikunum. Tí hava fleiri 
føroyskir arbeiðs gevarar seinnu árini í vaksandi mun leitað 
sær uttan lands eftir nýggjum starvsfólkum.

Júst hvussu nógvir útlendingar arbeiða í Føroyum er ógreitt, tí 
út lendingamál verða fyrisitin av dønum, og haðani ber ikki til 
at fáa upp lýsingar um tal av útlendingum í Føroyum.

Tað er eyðsæð jaligt, at føroyskir arbeiðsgevarar hava henda 
møguleikan at leita sær arbeiðsmegi uttan lands, men á ALS 
høvdu vit ynskt, at hesir arbeiðs gevarar altíð fyrst vendu sær 
til okkara at vita, hvørt fólk við røttu før leikunum eru tøk her 
í Føroyum.

FÓLK STEÐGA STYTTRI HJÁ ALS
Árini frá 2009 til 2013 vístu, at fólk, sum einki arbeiði høvdu, 
vóru alsamt longri arbeiðsleys. Tey fólkini, sum fóru úr skipanini 
í 2013, høvdu í miðal verið arbeiðsleys í 254 kalendaradagar – 
stívliga átta mánaðir.

Tann gongdin vendi í 2014, tá fólk fyri fyrstu ferð í fimm ár 
vóru styttri arbeiðsleys enn undanfarna ár, og henda gongdin 
hevur hildið fram í 2018.
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full tíðararbeiðsleys í % av samlaðu arbeiðara fjøldini – minkar, 
so eru fólk yvir høvur styttri arbeiðsleys. Tað vil siga, at tað 
ganga færri dagar frá tí, fólk gerast arbeiðs leys, til tey fara úr 
Arbeiðsloysis skipanini aftur, og tá arbeiðs loysið hækkar, eru 
fólk longri arbeiðsleys.

FÆRRI DETTA ÚT
Sam bært reglunum ber til at vera í Arbeiðs loysis skipanini 
í 648 útgjaldsdagar í eitt fýra ára skeið. Tað merkir, at tá ein 
persónur røkkur hesar 648 dagarnar, so kann við komandi ikki 
longur fáa arbeiðs loysisstuðul frá ALS og dettur tí úr skipanini.

Tey trý árini frá 2008 og fram til 2010 vóru tað í miðal á leið 
20-30 fólk um árið, sum rukku fullum dagatali og duttu úr 
skipanini.

Í 2011 vaks arbeiðsloysið nógv, og talið av fólkum, sum duttu 
úr skipanini, vaks eisini munandi, og tey trý árini frá 2011 til 
2013 var talið á fólkum, sum duttu úr skipanini, ár liga millum 
100 og 140.

Hóast talið enn var høgt í 2013, so vendi gongdin tá, og talið 
fór at minka. Í 2014 vóru tað 45 fólk, sum duttu úr skipanini, 
í 2015 42, og í 2016 var talið 47. Hóast talið enn er ov høgt, 
tí helst skal eingin detta úr Arbeiðsloysisskipanini, tí tey hava 
brúkt allar 648 dagarnar – so er at fegnast um, at talið hóast 
alt er munandi lægri, enn tað var árini frá 2011 til 2013.

Hesi bæði seinastu tvey árini eru tað bara ávikavist 11 og 10 
fólk, ið rukku teimum 648 døgunum og tí duttu úr skipanini.

SNÝR SEG FRAMVEGIS UM AT FARA FYRR AFTUR TIL 
ARBEIÐIS
Hóast arbeiðsloysið er metlágt, er tað framvegis greiða sann-
føringin, at týdningurin av at hava eitt arbeiði at fara til hvønn 
dag hevur ovur stóran týdning fyri tey allar flestu.

Tí verður dentur áhaldandi lagdur á at virka fyri, at fólk fara 
sum skjótast aftur til arbeiðis ella at útbúgva seg. Eisini fyri 
at tryggja, at føroyskir arbeiðs gevarar so skjótt og lætt sum til 
ber fáa starvs fólk við teimum før leikunum, teimum tørvar. 

Arbeiðið at knýta tættari sambond við bæði arbeiðs gevarar 
og við viðskiftafólkini, sum einki arbeiði hava, hevur alstóran 
týdning, og stórur dentur verður lagdur á hendan partin.

Síðani Fjølsmiðjan í februar mánaði í 2016 flutti oman í 
bygningin hjá Havnar Arbeiðarafelag á Tinghúsvegnum, hava 
starvs fólkini verið savnað í umhvørvinum á Tinghús vegnum. 

Í oktober mánaði í 2017 keypti ALS grannabygningin á 
Tinghúsvegnum frá Losjuni, og tann parturin av virk seminum 
hjá Fjølsmiðjuni, sum hevur verið í bygninginum hjá Havnar 
Arbeiðara felag, er fluttur yvir í Losjuna. Fjølsmiðjan fer kortini 
ikki at nýta alla Losjuna, og ein partur av bygninginum verður 
tí leigaður út.

Leiðslufrágreiðing

MIÐALLONGD Í KALENDARADØGUM Á ARBEIÐSLOYSI 
BÝTT Á KYN OG ALDURSBÓLKAR 2018

TAL AV FÓLKUM, SUM ERU DOTTIN ÚT VEGNA FULT DAGATAL
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Virk semið í Fjølsmiðjuni hevur alstóran týdning í mun 
til at knýta sam bond við viðskiftafólkini. Royndirnar 
seinastu fýra árini hava verið góðar og týðiliga víst, hvussu 
týdningar mikil hesin parturin av virkseminum er.

Lága arbeiðs loysið hevur við sær, at vit megna at røkka 
størri part av hesum við skiftafólkum og at røkka teimum 
fyrr. Tí verða nú øll viðskiftafólk boðin at hitta okkum heilt 
skjótt eftir, at tey eru komin í skipanina. Fleiri verða boðin 
til eina samrøðu longu áðrenn, tey eru endaliga komin í 
skipanina. Onnur verða kallað inn til starvsprát longu á 
leið ein mánað eftir, at tey er vorðin arbeiðs leys, og tey, 
sum fram vegis eru í skipanini eftir tveimum mánaðum, 
fáa boð at møta í Fjølsmiðjuni. Í sam bandinum við við-
skiftafólkini verður stórur dentur lagdur á týdningin av 
at koma aftur á arbeiðsmarknaðin skjótast til ber. Tosað 
verður m.a. um styrkir, møguleikar og avbjóðingar, og vit 
eggja viðskiftafólkunum at síggja alternativar møguleikar. 
Vit fyrireika tey eisini at søkja størv og at fara til starvs-
samrøður, og teimum, sum tørvar hjálp, veita vit tað í tann 
mun, vit kunnu.

Týðandi partur av virkseminum í Fjølsmiðjuni er eisini tað, 
ið fer fram á breytunum. Tær eru tríggjar í tali – timbur-
breyt, kreativ breyt og køksbreyt. Umframt at vera karmar 
um at hitta starvsfólkini og knýta tættari sambond við tey, 
so fáa viðskiftafólkini høvið at royna seg við ymsum fram-
leiðslum á breytunum.

Umframt m.a. samrøður, starvsprát og virksemið á 
breytunum verður eftir tørvi eisini skipað fyri øðrum 
átøkum og skeiðum.

Tey ungu er ein serligur bólkur, sum vit vísa serligan ans. 
Tey hava meiri avmarkaðar arbeiðsroyndir, og eru í fleiri 
førum ikki so væl útbúgvin, sum tey nakað eldru fólkini, 
og tí verður stórur dentur lagdur á at stuðla teimum í at 
koma sum skjótast aftur til arbeiðis. Vit fegnast um, at 
talið av ungum í Arbeiðsloysisskipanini er sera lágt, ja 
kanska so lágt, sum tað ongantíð hevur verið áður.

Endamálið við øllum virkseminum er at stuðla undir, 
at fólk fara fyrr aftur til arbeiðis, og at avmarka neiligu 
árinini, sum arbeiðsloysið hevur við sær.

Í eld huginum eftir at sleppa at gera mun eiga vit á 
Arbeiðs loysisskipanini kortini altíð at hava í huga, at tað 
eru menniskju, vit arbeiða saman við. Menniskju, sum eru 
komin í ta keðiligu støðu, at tey einki arbeiði hava. 
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Tí eiga vit altíð at vera ansin og hava virðing fyri hesum 
menniskjum, og tað, vit taka stig til, má geva meining – bæði 
fyri tey og fyri okkum á ALS. Við tí virðingini í huga eru vit 
sann førd um, at ALS eigur og kann gera mun, og at vit eiga 
at hava ein virknan leiklut í at stuðla fólki í aftur at nærkast 
arbeiðs marknaðinum.

KUNNINGARTØKNI
Kunningar tøkni er og verður ein alt meiri týðandi partur av 
gerandis degnum, og tað eru fleiri ymiskar kt-skipanir, ið vera 
nýttar á ALS. Summar eru standardskipanir, meðan aðrar eru 
serligar skipanir, sum tað, hóast keyptar uttanífrá, er neyðugt 
at laga til, so tær standa mát við tørvin hjá ALS. Aftur aðrar eru 
so serligar, at neyðugt er at menna tær júst til ALS. Dømi um 
tað er fak skipanin, nevnd Smúffan, sum er ment innan hýsis av 
starvs fólki hjá ALS.

Hendan skipanin er skræddaraseymað til virksemið og tørvin 
hjá ALS. Hon varð tikin í nýtslu í desember mánaði í 2015, og 
royndirnar við Smúffuni hava verið góðar. Skipanin ger, at 
arbeiðið er vorðið lættari, skjótari og tryggari, og ein vinningur 
við Smúffuni er, at síðan hon varð tikin í nýtslu hevur borið 
til at flutt arbeiðsorku til onnur øki, har tørvurin hevur verið 
størri.

Hóast ALS bert hevur nýtt journalskipanina SBSYS í stívliga tvey 
ár, so er longu nú greitt, at neyðugt verður at skifta hana út. 
Tað hevur víst seg, at samtakið av donskum kommunum, sum 
seldi ALS skipanina, hevur fingið forboð móti at reka vinnu ligt 
virk semi, og tí verður neyðugt at skifta til aðra journal skipan.

Á ALS verður áhaldandi arbeitt við at gagnnýta møgu leikarnar 
við nýggjari tøkni, og næsta stóra stigið er at menna tænastur, 
sum fara at verða møguligar í kjalarvørrinum á Talgildu 
Føroyar-verkætlanini. Tað fyrsta verður at menna eina nýggja 
sjálvgreiðslu har m.a. eitt talgilt umsóknarblað verður tókt, 
har við skiftafólk talgilt sjálvi kunnu fylla út um sóknar bløð 
um arbeiðsloysis stuðul og har nýta talgilda samleikan, sum er 
partur av Talgildu Føroyum.

Seinni er ætlanin at menna aðrar tænastur eisini.

Saman við Trygdargrunninum er ALS ein av stuðlunum hjá 
Talgildu Føroyum. ALS hevur játtað at stuðla við 1,6 mió. 
krónum í eitt fýra ára skeið, meðan Trygdargrunnurin stuðlar 
við 400 tús. krónum sama tíðarskeið.

EFTIRLITIÐ UMSKIPAÐ OG STYRKT
Leisturin, sum innanhýsis eftirlitið hevur virkað eftir í nógv 
ár, varð broyttur fyri tveimum árum síðani. Eftirlitið er styrkt 

og virkar nú í størri mun við at samankoyra ymsar skipanir og 
skráir, sum ALS hevur atgongd til.

Við broytingunum er eftirlitið vorðið neyvari, og úrs litini 
síggjast aftur. Komið er fram á fleiri viðskiftafólk, sum av 
órøttum hava fingið arbeiðsloysisstuðul, og sum ikki hava 
upp lýst fyri ALS, at tey hava havt lønt starv, sam stundis sum 
tey hava fingið útgoldið arbeiðs loysis stuðul.

Hetta eru álvarsmál, og eyðsæð verður arbeiðsloysis stuðulin, 
ið er goldin út av órøttum,  kravdur aftur.

Av teimum stívliga 1.200 persónunum, sum vórðu kannaðir 
í 2017, vóru sløk 500 mál kannað nærri, og úrslitið var, at á 
leið 3,8 mió. krónur í ov nógv útgoldnum stuðli eru kravdar 
aftur. Í 2018 vóru sløk túsund mál kannaði, og av teimum vóru 
230 kannaði nærri og 822 tús. krónur eru kravdar aftur frá við-
skifta fólkunum.

Áhaldandi menning av nýggjari tøkni fer at hava við sær, at 
eftir litið fer at verða enn neyvari og tryggari.

FISKAVIRKISSKIPANIN
Tørvur er á, at fiska virkisskipanin verður eftirhugd og lagað 
til tann tørvin, sum er í dag. Stýrið hevur heitt á landsstýris-
mannin við samferðslumálum at gera ymsar broytingar í 
skipanini, men tær eru ikki framdar enn. Sannlíkt verður 
neyðugt við øðrum broytingum eisini.

Til tess at tryggja eitt gott samband við fiskavirkini hevur ALS 
sett sær fyri at vitja øll føroysku fiskavirkini javnan – minst 
eina ferð um árið. Vitjað hevur verið á øllum virkjum, og tað 
er okkara fatan, at báðir partar fegnast um hesar vitjanir, sum 
geva eitt skipað høvi at tosa nærri um eitt nú royndir og av-
bjóðingar við fiskavirkisskipanini.

FØROYINGAR UTTANLANDS
Føroyingar, sum arbeiða uttanlands, kunnu í summum 
londum tekna arbeiðsloysis trygging í landinum, teir arbeiða. 
Arbeiða teir í londum, har tað ikki ber til at tekna slíka trygging, 
ber til at tekna sjálvbodna trygging hjá ALS.

Teir føroyingar, sum arbeiða í øðrum norðurlondum, skulu 
sam bært norðurlendsku avtaluni um almannatrygd sum 
megin regla vera tryggjaðir í landinum, teir arbeiða. Hesi 
kunnu tó sam bært somu avtala søkja um at verða undan-
tikin megin regluna og í staðin vera tryggjað í landinum, tey 
búgva. Treytin fyri slíka undantøku er tó, at tað ber til at tekna 
trygging í landinum, tey búgva. Tað er eisini ein treyt, at av tala 
er millum londini bæði, sum loyvir slíkari undantøku.
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Myndugleikarnir í Føroyum og í Noreg hava gjørt avtalu um, at 
føroyskir handverkarar og føroyingar, sum sigla í Noreg, kunnu 
vera almannatryggjaðir í Føroyum, hóast teir arbeiða í Noreg.

Hetta, at føroyingar, sum arbeiða í eitt nú Noreg, søkja um 
undan tøku fyri at vera tryggjaðir í Noreg og í staðin vera 
tryggjaðir í Føroyum, hevur verið praktiserað í skjótt 20 ár 
uttan stórvegis avbjóðingar.

Í 2016 kom so tann støðan í, at føroyskur arbeiðsgevari bar 
seg undan at rinda arbeiðsgevarapartin av ALS-gjaldinum, 
tí viðkomandi vildi vera við, at ALS hevur ikki neyðugu 
heimildirnar at áleggja fyritøkuni at rinda ALS-gjald av lønum, 
hjá fólki, sum arbeiddu í Noreg. Orsøkin er, at tað í ALS- 
lógini stendur, at ALS-gjald verður bara goldið av a-inntøku, og 
at inntøkan, sum hesi fólk hava, skattliga ikki er at meta sum 
a-inntøka.

ALS er av teirri fatan, at heimildirnar eru í lagi, og um føroyskur 
arbeiðs takari hevur søkt um og fingið undantøku fyri at verða 
almanna tryggjaður í landinum, viðkomandi arbeiðir, so eigur 
viðkomandi at vera tryggjaður í Føroyum og rinda til almanna-
skipanirnar her.

Málið endaði í Føroya rætti, har dómur var sagdur í mai 
mánaði 2017. Arbeiðsgevarin fekk viðhald í rættinum, og 
tað er staðfest, at ALS kann ikki áleggja hvørki arbeiðs- 
gevarum ella arbeiðstakarum at rinda ALS-gjald av øðrum 
inn tøkum enn a-inntøkum.

Hetta hevur so havt við sær, at neyðugt verður at broyta ALS-
lógina, so hesir persónar framhaldandi kunnu verða almanna-
tryggjaðir í Føroyum, ynskja teir tað.

Uppskot um lógar broyting varð borið í løgtingið í oktober 
mánaði, men enn liggur uppskotið hjá rættarnevndini.

EFTIRLØN AV ARBEIÐSLOYSISSTUÐLI
Í sambandi við broytingar, sum vóru gjørdar í eftirlønar lógini 
í 2018, er tað álagt ALS at rinda viðskifta fólkunum eftirløn av 
arbeiðs loysisstuðlinum. Eftirlønargjaldið er 5% frá 1. januar 
2019 og síðani hækkar tað við einum prosentstigi árliga fram 
til 1. januar 2026, tá eftirlønin er komin upp á 12%.

Hendan broyting hevur við sær, at samlaðu út gjøldini hækka 
við eftir lønargjaldinum, og komandi ár – í 2019 – verður talan 
um eina upphædd á 3,0 til 3,5 mió. krónur - alt eftir, hvussu 
stórt arbeiðsloysið verður í 2019.

ÁRSFUNDURIN
Í mai mánaði í 2013 var fyrsti ársfundurin eftir ein steðg 
síðani mið skeiðis í nítiárunum hildin. Eingin ársfundur var í 
2014, men hann hevur verið hvørt ár síðani. Árs fundur verður 
aftur 31. mai 2019.

Ársfundurin er at meta sum eitt slag av aðalfundi, har tey, ið 
varða av Arbeiðsloysis skipanini, hava høvið at kunna seg um 
virk semið, um støðuna og um útlitini fyri framtíðina.

LÓGARBROYTINGAR
Fyri millum annað at tryggja langtíðarhaldbarið hjá Arbeiðs-
loysis skipanini, heitti stýrið í 2015 á landsstýris mannin 
við vinnu málum at gera ymsar broytingar í løg frøðiligu 
karmunum hjá Arbeiðsloysisskipanini.

Fleiri av hesum broytingunum eru framdar, meðan aðrar enn 
mangla at verða framdar.

Stýrið fyri Arbeiðsloysisskipanina hevur mælt landsstýris-
manninum við kunngerð at gera broytingar í fiska virkis-
skipanini, í skipanini við starvsvenjingum og at hækka gjøldini 
fyri sjálv bodnar tryggingar og tryggingar hjá sjálv støðugum 
vinnu rekandi.

Tað er ikki greitt, hvørt landsstýrismaðurin fer at taka til-
mælini hjá stýrinum til eftirtektar, ella nær – um so verður.

Stýrið hevur eisini mælt landsstýrismanninum til at gera 
broytingar í lógini um arbeiðsloysisstrygging soleiðis, at 
heimildirnar at taka ímóti ALS-gjaldi av inntøkum, sum 
eru vunnar uttanlands, og sum tí ikki eru a-inntøkur, verða 
greiðari. Talan er serliga um inntøkur hjá fólki, sum starvast 
í norður londum, har avtala millum Føroyar og hesi norður-
lond ger, at hesi fólk kunnu velja at verða sosialt tryggjaði í 
Føroyum heldur enn í landinum, tey arbeiða. 

Lógarbroytingin varð borin í Løgtingið í oktober mánaði, 
men liggur enn í Rættarnevndini.

FASTI GERÐARRÆTTUR
Arbeiðsloysis skipanin hevur avtalu við Fasta Gerðar rætt at 
hýsa hesum stovni og at umsita ein part av hesi skipan. Fasti 
Gerðarrættur endurrindar Arbeiðsloysisskipanini fyri um-
sitingina, og í 2018 var samlaða upphæddin 67 tús. krónur.

TRYGDARGRUNNUR FISKIVINNUNAR 
Galdandi frá 1. juli 2011 hevur Arbeiðsloysisskipanin eisini 

av talu við Trygdargrunn fiskivinnunar um, at tey halda til í 
hølunum hjá ALS.

Fyri sam hýsingina rindaði Trygdargrunnurin ALS 960 tús. 
krónur í 2018.

Hanni Thomsen, sum hevur starvast við inntøku trygd í meiri 
enn 42 ár – fyrst hjá Lønjavningargrunni Skipsfiski manna og 
síðani hjá Lønjavningarstovuni og nú hjá Trygdar grunninum 
– rakk eftirlønaraldur á sumri í 2017, og gjørdi tí av at fara úr 
starvi hjá grunninum 28. mars 2018.

Jeanette á Argjaboða tók hin 1. januar 2018 við sum deildar-
leiðari hjá Trygdargrunninum. Nýggi deildar leiðarin hjá 
Trygdar grunninum er sambært samstarvsavtaluni millum 
ALS ogTrygdargrunnin, í starvi hjá ALS, og Trygdar grunnurin 
ber ALS allar útreiðslur av hesum aftur.

STÝRIÐ
Sambært løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging og arbeiðs-
ávísing frá 13. juni 1997, við seinni broytingum, verður stýrið 
fyri Arbeiðsloysisskipanina valt fyri fýra ár í senn.

Stýrið, sum situr nú, tók við 1. oktober 2017. 

Í stýrinum sita Eyðfinnur Jacobsen, formaður, Georg F. Hansen,  
Jan Mortensen, Jógvan Jespersen, Magnus Pauli Glerfoss, 
Marita Rasmussen og Óluva í Gong.

Leiðslufrágreiðing
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INNGJØLDINI HALDA FRAM AT HÆKKA
ALS-gjaldið hevur verið óbroytt 1,25% síðani 1. januar 2012, 
og síðani hevur verið ein støðugur vøkstur í samlaðu inn-
gjøldunum hjá ALS.

Í 2017 vóru samlaðu inngjøldini 221 mió. krónur, og í 2018 
komu tey upp á 232 mió. krónur. Ein vøkstur á slakar 11 mió. 
krónur svarandi til 5,0%, sum er júst sami vøkstur, sum árið 
framman undan.

Hetta er tað mesta, samlaðu inngjøldini hava verið í 26-ára 
søguni hjá Arbeiðsloysisskipanini.

ALS-gjaldið hevur verið óbroytt seinastu sjey árini, og tí stavar 
vøksturin í samlaðu inngjøldunum frá, at samlaðu lønar-
útgjaldingarnar í Føroyum aftur hækkaðu í 2018 – hesaferð 
við 5,5% upp í 9,4 mia. krónur.

Myndin niðanfyri vísir gongdina í ALS-gjaldinum og samlaðu 
inn gjøldunum, síðani Arbeiðsloysisskipanin varð stovnað 
í 1992. Gula strikan vísir ALS-gjaldið, meðan stabbarnir vísa 
samlaðu inngjøldini.

ÚTGJØLDINI HALDA Á AT MINKA
Arbeiðsloysið hevur verið støðugt minkandi síðani árs byrjan í 
2011, tá tað var upp á tað mesta í nýggjari tíð.

Samlaðu útgjøldini eru neyvt knýtt at arbeiðsloysinum, og tí 
eru samlaðu útgjøldini eisini minkað støðugt hesi seinastu 
sjey árini. 

Í 2018 vóru samlaðu útgjøldini 71,3 mió. krónur, sum eru 10,5 
mió. krónur - svarandi til sløk 13% - minni  enn í 2017, tá tey 
vóru 81,8 mió. krónur.

Samlaðu útgjøldini í 2018 vóru 8,3 mió. krónur lægri, enn tey 
vóru fyrsta árið, ALS virkaði - í 1992. Tá er hædd ikki tikin fyri 
prís vøkstrinum, sum hevur verið hesi 26 árini síðani tá.

Vanligu útgjøldini minkaðu við 12,8 mió. krónum svarandi til 
22%, meðan útgjøldini um fiskavirkisskipanina hækkaðu úr 
15,6 mió. krónum upp í 17 mió. krónur. Ein hækking á 1,5 mió. 
krónum svarandi til sløk 10%.
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Eftir at talið av fólkum, sum fingu útgjald um fiskavirkis-
skipanina, minkaði nakað í 2017, so hækkaði tað aftur í 2018, 
men miðalupphæddin hvørt útgjaldsskeið var á leið tann 
sama í 2018 sum árið frammanundan.

Kostnaðirnir av starvsvenjingini hava verið støðugt minkandi 
síðani 2012, og í 2018 vóru teir komnir niður á 3,3 mió. krónur 

saman borið við 3,7 mió. krónur árið fyri. Hetta er ein minking 
á sløk 11%.

Peningaligi týdningurin fyri ALS av starvsvenjingini er av-
markaður, tí upphæddirnar, sum vera goldnar út í sam bandi 
við starvsvenjingar, høvdu óansæð verið goldnar út sum 
vanligur arbeiðsloysisstuðul, hevði eingin starvsvenjing verið.

Mió. kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Vanligur arbeiðsloysisstuðul 45,4 57,1 71,5 92,2 120,8

Starvsvenjing 3,3 3,7 5,8 7,5 11,7

Fiskavirkisskipanin 17,0 15,4 20,2 24,3 22,6

Arbeiðsmarknaðargjøld 1,3 1,5 1,9 2,3 2,9

Førleikamenning og arbeiðsmarknaðarátøk 4,2 4,2 4,8 6,5 8,0

71,3 81,8 104,0 132,8 166,0

Búskapur

Upphæddirnar, ið hava verið brúktar til arbeiðsmarknaðar-
átøk og førleikamenning hjá viðskiftafólkunum, vóru vaksandi 
fram til 2014, men so hvørt sum arbeiðsloysið er minkað, er 
virk semið lagað til, og minni upphæddir eru eisini brúktar til 
hetta endamál. Upphæddin í 2017 var slakar 4,2 mió. krónur, 
og tað er brúktar á leið sama upphædd í 2018 – 4,2 mió. krónur.

Ein lutfalsliga stórur partur av samlaðu upphæddini verður 
brúktur til rakstur av Fjølsmiðjuni og tí virksemi, har er.

LØNIR OG KOSTNAÐIR
Talið av starvsfólkum hevur verið minkandi seinnu árini og 
er farið úr 43 ársverkum í 2015 niður í 33 í 2018. Komandi ár 
verða væntandi enn færri ársverk á ALS.

Minkandi arbeiðsloysi, nýggj kt-skipan og umskipingar eru 
høvuðs orsøkir til, at starvsfólkahópurin er minkaður seinastu 
árini. Tað er so, at ALS í enn størri mun enn áður hevur sett 
sær fyri at hava ein virknan leiklut í, at fólk fara fyrr aftur til 
arbeiðis. Hetta verður gjørt á tann hátt, at sambandið og sam-
starvið við við skiftafólkini er víðkað og betrað soleiðis, at vit 

betri kunnu hjálpa fólki aftur á arbeiðsmarknaðin, eisini so 
at nei ligu árinini av arbeiðsloysi verða so avmarkað sum yvir-
høvur til ber.

Samlaðu starvsfólkaútreiðslurnar vóru 15,3 mió. krónur í 
2017. Í 2018 vóru tær 14,8 mió. krónur, sum var stívliga ein 
hálv mió. krónur minni enn árið fyri. Orsøkin er minkingin í 
talinum av ársverkum.

Samlaðu rakstrarkostnaðirnir í 2018 vóru 5,1 mió. krónur.  
Tað er 1,8 mió. krónur minni enn árið frammanundan, tá tær 
vóru 6,9 mió. krónur.

Harvið ber til at staðfesta, at vanligu rakstrar kostnaðirnir nú 
eru meiri enn 1,3 mió. krónur - 20% - niðan fyri tað, teir vóru 
fyri 10 árum síðani í 2008, tá arbeiðsloysið var metlágt.

Verður hædd tikin fyri roknskapartøkniligu broytingunum og 
eingangs útreiðslum, so er tað vorðið alsamt bíligari at reka 
ALS hesi seinastu nógvu árini.
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Myndin niðanfyri vísir gongdina í samlaðu fyrisitingar-
útreiðslunum, avskrivingunum og mvg síðani 2004. Upp-
hæddirnar eru í føstum 2004-prísum.

Sum myndin vísir, so eru hesar útreiðslur minkaðar úr 13,6 
mió. krónum í 2010 niður í 5,3 mió. krónur í 2018. Ein minking 
á stívliga 61% eftir átta árum.

Gongdin við munandi sparingum seinnu árini er úrslit av 
einum miðvísum arbeiði at fáa meiri fyri minni og spara alla-
staðni, har tað loysir seg og gevur meining. Miðað verður eftir, 
at hesar útreiðslur fara at minka aftur komandi ár, og at ALS 
fram haldandi verður bíligari at reka.

ÚRSLIT OG EGINOGN
Úrslitið fyri avskrivingar og fíggjarpostar var eitt avlop á 140,6 
mió. krónur. Til samanberingar var hetta úrslitið eitt avlop á 
115,3 mió. krónur í 2017.

Avskrivingarnar í 2018 vóru 228 tús. krónur, sum er tað sama 
sum árið fyri.

Í 2014 vóru allar ognir burtursæð frá grundøkinum og 

bygninginum við Tinghúsvegin endaliga avskrivaðar, og tá øll 
keyp, sum frammanundan hava verið handfarin sum íløgur og 
av skrivað yvir fleiri ár, nú verða útreiðsluførd yvir raksturin, so 
eru samlaðu avskrivingarnar minkaðar munandi saman borið 
við 2014. Í árunum sum koma, verða tað bara bygningarnir við 
Tinghúsvegin – tað er ALS-bygningurin og Losjan - sum verða 
av skrivaðir. 

Virðis brævaognirnar vuksu úr 537,3 mió. krónum við árslok 
2017 til 648,8 mió. krónur við árslok 2018 – hetta svarar til ein 
vøkstur á sløk 21%.

Fíggjaravkastið í 2018 gjørdist ein missur á 8,3 mió. krónur, 
svarandi til -1,43% av virðisbrævaognunum. Saman borið við 
2017, tá fíggjar avkastið var 10,3 mió. krónur svarandi til 2,24% 
- er talan um munandi verri renting.

ALS hevur ein varnan íløgupolitik, har dentur verður lagdur 
á at varðveita fíggjarognirnar. Fyri at avmarka váðan mest 
møguligt verður størsti parturin tí settur í lánsbrøv. Ein minni 
partur verður settur í partabrøv, men av kastið av parta-
brøvunum hevur verið serliga ringt í 2018. 

Búskapur

Avkastið á partabrøvunum var ein missur á 8,6 mió. krónur, 
svarandi til sløk -10%, og avkastið á lánsbrøvunum var 669 tús. 
krónur svarandi til 0,14%.

Ársúrslitið batnaði sjeynda árið á rað og gjørdist eitt avlop á 
131,3 mió. krónur í mun til 124,6 mió. krónur árið framman-
undan. Talan er harvið um eina betring á 6,6 mió. krónur 
svarandi til sløk 5,3%.

Við árslok í 2018 vóru samlaðu íløgurnar í virðisbrøv 648,8 
mió. krónur, sum var 111,6 mió. krónur meiri enn eitt ár 
frammanundan.

í 2018 er tøki peningurin vaksin munandi úr 4,9 mió. krónum 
við árslok í 2017 upp í 22,6 mió. krónur við árslok 2018. 
Orsøkin er, at raksturin gevur stór avlop, og at gjald førið hjá 
ALS tí var - og er - sera gott. Avlopsgjald førið verður javnan sett 
í virðisbrøv so skjótt, tað verður mett skilagott.

Við ársbyrjan í 2018 var eginognin 580 mió. krónur, og við 
árslok var hon vaksin upp í 711,3 mió. krónur.

Tá egin ognin var størst, tað var í august mánaði í 2009, var hon 
stívliga 742  mió. krónur. Nú 8-9 ár seinni ber til at stað festa, at 
egin ognin av álvara nærkast tí, hon var, tá hon var størst.

Gongdin hesi seinastu tíggju árini ella so vísir, at tað kann 
vera skjótt hvønn vegin, og at eginognin og harvið fíggjar ligi 
mátturin hjá skipanini kann vikna skjótt, og tað vísir týdningin 
av, at skipanin er í eini tryggari legu, so hon verður fíggjar liga 
hald før nógv ár fram í tíðina.

Við gongdini, sum hevur verið á arbeiðs marknaðinum 
seinastu árini og við teimum tillagingum, sum eru gjørdar á 
Arbeiðs loysis skipanina, er neiliga gongdin vend, og skipanin 
vorðin munandi betri før fyri at standa ímóti komandi 
bakkastum.

ÚTLIT FYRI 2019
Tað er framvegis nógv ferð á føroyska búskapinum, og nógva 
virksemið, sum hevur verið í eina tíð, tykist fyribils halda fram 
um so at siga alt landið. 
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Búskapur

Góðu tíðirnar síggjast aftur í arbeiðs loysinum, sum hevur 
verið støðugt minkandi seinastu sjey árini. Búskaparvøksturin 
hevur verið óvanliga stórur seinnu árini, og í feskastu 
frágreiðing síni metir Búskaparráðið, at út lit eru fyri einum 
enn størri vøkstri í búskapinum enn í bæði 2017 og 2018. 
Hesar forsagnirnar hava m.a. støði í, at tøkan av laksi væntandi 
verður størri í 2019 enn í 2018, og at laksa prísirnir væntast 
at verða støðugir. Botnfiskastovnarnir undir Føroyum eru í 
vøkstri, og fer tað eisini at ávirka búskapar vøksturin rætta 
vegin.

Í mun til ein væntaðan vøkstur í BTÚ í leypandi prísum á 4,0% 
í 2017 og 2,4% í 2018, so væntar Búskaparráðið, at vøksturin í 
2019 verður 3,6%.

Ongantíð áður hava búð so nógv fólk í Føroyum, og talið av løn-
takarum hevur heldur ongantíð verið hægri. Tað tykist sum, 
at áhugin hjá ungum fólki, sum hava nomið sær út búgving 
í øðrum londum, at flyta heim aftur til Føroyar er rættiliga 
stórur. Ein orsøk kann verða jaliga búskaparliga gongdin í 
Føroyum og útlitini til at fáa eitt gott og viðkomandi starv.

Ein stór avbjóðing er enn eins og áður at fáa okkurt at búgva 
í. Hetta er serliga galdandi í miðstaðarøkinum og serliga í 
Havnini. Útboðið av grundstykkjum er avmarkað, og tað er 
sera kostnaðarmikið at byggja nýtt, eins og tað kann verða ein 

av bjóðing at fáa handverkarar at byggja. Prísirnir á gomlum 
húsum í Havnini eru av somu orsøk nógv hækkaðir seinastu 
árini. Gravgangur er eftir leiguíbúðum, og ávísur vandi kann 
vera fyri, at ung fólk – ungar familjur – setast aftur og velja at 
vera búgvandi uttanlands eina tíð afturat, tí tey einki finna at 
búgva í. Tað er ikki heppið, nú miðalaldurin á fólki í Føroyum 
al samt hækkar. Fleiri íbúðir eru bygdar seinasta árið, og fleiri 
aðrar verkætlanir eru um at fara av bakkastokki at byggja fleiri 
íbúðar eindir, og vónandi fer tað at hava við sær størri javn vág 
millum útboð og eftirspurning eftir bústaðar eindum.

Hóast avlop seinnu árini, er tað framvegis ein avbjóðing, at 
avlopið hjá landskassanum ikki í nóg stóran mun stendur 
mát við útlitini til broytingar í eitt nú aldursaman setingini 
á fólkunum, her búgva og tær avbjóðingar, ið koma í kjalar-
vørrinum á tí. Tað er væntandi, at útreiðslurnar hjá tí almenna 
fara at vaksa skjótari enn inntøkurnar, og at tað kann gerast 
ein stórur búskaparligur trupulleiki við tíðini.

Saman umtikið síggja útlitini fyri 2019 tó fyribils út til at vera 
hampilig.

Nógv fólk eru til arbeiðis, arbeiðsloysið er lágt, og fyribils eru 
eingi ítøkilig tekin um, at arbeiðsloysið aftur fer at hækka í 
næstu framtíð.

Búskapur

Av bjóðingin er heldur hon, at tað stendur á hjá føroyskum 
fyri tøkum at fáa nøktandi tal av fólki við neyðugum før leikum 
í Føroyum. Tí tykist tað koma alt fleiri útlendingar til Føroyar at 
arbeiða, men tað stendur eisini á hjá teimum at finna okkurt 
at búgva í.

Vónandi fer tað at bera til at fáa betri samsvar millum útboð 
og eftir spurning av førleikum, so at tað ikki verður neyðugt 
við so nógvari útlendskari arbeiðsmegi í Føroyum, men at tað 
verða enn fleiri føroyingar, sum sleppa at royna seg á føroyska 
arbeiðs marknaðinum.

Arbeiðs loysisskipanin er nógv styrkt seinastu árini, og við 
broytingunum, sum eru gjørdar á skipanina seinastu árini, er 
skipanin nú væl fyri, tá arbeiðsloysið fer at vaksa aftur.

Tætta sambandið, ALS hevur við viðskiftafólkini, eigur at halda 
fram og verða styrkt komandi ár, og sama við sam bandinum 
við føroysku arbeiðsgevararnar. Tað er eisini um ráðandi, at 
arbeiðs marknaðar átøkini við førleikamenning halda fram og 
verða styrkt. Tað er ikki gott at ganga fyri einki, og tað er um-
ráðandi, at fólk koma fyrr aftur til arbeiðis, og føroyskir arbeiðs-
gevarar skjótari fáa skikkaða arbeiðsmegi til tey arbeiðini, sum 
eru tøk.

GONGDIN Í VIRKSEMINUM OG FÍGGJARLIGU 
VIÐURSKIFTUNUM HJÁ SKIPANINI
Rakstrarroknskapurin fyri tíðarskeiðið frá 1. januar 2018 til 
31. desember 2018 vísir eitt avlop á 131.276.639 krónur móti 
einum avlopi á 124.636.386 krónur fyri tíðarskeiðið frá 1. 
januar 2017 til 31. desember 2017.

Tillagingarnar í skipanini, sum eru framdar, vísa seg at hava 
ætlaða virknaðin, og leiðslan er nøgd við úrslitið fyri 2018.

Gjaldførið er gott, og tøkur peningur, áogn og lætt um setilig 
virðis brøv hjá Arbeiðsloysisskipanini vuksu í 2018 við 129,3 
mió. krónum úr 553,9 krónum upp í 683,2 krónur.

HENDINGAR EFTIR ROKNSKAPARLOK
Frá roknskaparloki til i dag er einki hent, sum hevur týðandi 
ávirkan á ársfrásøgnina.
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Nýttur roknskaparháttur

Ársfrásøgnin hjá ALS fyri 2018 er gjørd í samsvari við 
ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri miðalstór feløg í 
bólki C við teimum tillagingum, sum stýrið hevur mett 
neyðugt, og eftir løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um 
arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, sum seinast broytt 
við løgtingslóg nr. 45 frá 8. mai 2012.

Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur í mun til síðsta ár.

UM INNROKNING OG VIRÐISÁSETING
Inntøkur verða innroknaðar í rakstrarroknskapin, so hvørt 
sum tær verða vunnar. Harumframt verða virðis javningar 
av fíggjarligum ognum og skyldum inn roknaðar. Í rakstrar-
roknskapinum verða somuleiðis allir kostnaðir, íroknað av-
skrivingar og niðurskrivingar, innroknaðir.

Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er sann líkt, 
at grunnurin í framtíðini fær fíggjarligar ágóðar, og virðið á 
ognini kann gerast upp álítandi.

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er sann-
líkt, at grunnurin í framtíðini skal av við fíggjar ligar ágóðar, og 
virðið á skylduni kann gerast upp álítandi.

Til at byrja við verða ognir og skyldur innroknaðar til kost prís. 
Síðani verða ognir og skyldur virðisásettar, sum lýst niðan fyri 
fyri einstøku roknskaparpostarnar.

Ávísar fíggjarligar ognir og skyldur verða virðis ásettar til 
amortiseraðan kostprís, og sostatt verður ein konstant effektiv 
renta inn roknað yvir gildistíðina. Amortiseraður kost prísur 
verður upp gjørdur sum upprunaligur kostprísur við frá drátti 
av møguligum avdráttum og ískoyti/frádrátti av samlaðu 
amortiseringini av muninum millum kostprís og áljóðandi 
virði.

Í sambandi við innrokning og virðisáseting verður hædd tikin 
fyri væntaðum tapum og vandum, sum íkoma áðrenn árs-
frásøgnin verður løgd fram, og sum sanna ella av sanna viður-
skifti, ið vóru til staðar fíggjarstøðudagin. 

Rakstrarroknskapurin
INNGJØLD
Inngjøld frá arbeiðsgevarum og løntakarum verða inn roknað 
í rakstrar roknskapin, tá lønin, sum ALS gjaldið verður roknað 
av, verður goldin. Inngjøld frá sjálvstøðugum vinnu rekandi og 
sjálv boðin arbeiðsloysistrygging verða innroknað, tá trygging 
og váðaskifti er farið fram áðrenn árslok.

ÚTGJØLD OG ÚTREIÐSLUR TIL ARBEIÐSLEYS
Útgjøld til vanligan arbeiðsloysisstuðul, til arbeiðsloysis-
stuðul umvegis fiskavirkisskipanina, og til útreiðslur til 
starvs venjing verða innroknaði í rakstrarrokn skapinum, tá 
hesi eru útgoldin.  Útgjøldini eru tíðargreinaði soleiðis, at tey 
út gjøld, ið ikki eru útgoldin áðrenn 31. desember, men eru 
upp tjent í roknskaparárinum, eru tikin við sum skyldugur 
arbeiðs loysisstuðul undir skuld í fíggjarstøðuni við árs-
lok í roknskaparárinum. Útreiðslur til arbeiðsleys fevnir um 
rakstrar útreiðslur av Fjølsmiðjuni, umframt skeiðs útreiðslur 
til arbeiðsleys.

AÐRIR UTTANHÝSIS KOSTNAÐIR
Aðrir uttanhýsis kostnaðir fevnir um kostnaðir til lýsingar, um-
siting, høli, innbúgv, edv, viðlíkahald, tap uppá skuldarar v.m. 
Harumframt verða vanligar íløgur td. í rakstrartól og innbúgv 
útreiðsluførd, sum aðrir uttanhýsis kostnaðir.

STARVSFÓLKAKOSTNAÐUR
Starvsfólkakostnaður fevnir um løn og samsýning umframt 
lønar tengdar kostnaðir.

AV OG NIÐURSKRIVINGAR
Av og niðurskrivingar fevna um ársins av-  og niðurskrivingar 
upp á  materiella støðisogn.

FÍGGJARLIGAR INNTØKUR OG KOSTNAÐIR
Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða innroknað í 
rakstrarroknskapin við teirri upphædd, sum viðvíkur rokn-
skaparárinum. Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir fevna um 
rentu inntøkur og - kostnaðir.

SKATTUR AV ÁRSÚRSLITINUM
Skattur og avgjøld fevnir um meirvirðisgjald, ið stavar frá 
keypi av vørum og tænastum. 

Sambært løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um lands-
skatt og kommunuskatt við seinni broytingum er Arbeiðs-
loysisskipanin undantikin skattskyldu.
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Rakstrarroknskapur 1. januar – 31. desember 2018

Fíggjarstøðan
MATERIELL STØÐISOGN
Grundøki og bygningar verða virðisásett til kostprís við frá-
drátti av samlaðum avskrivingum.

Viðvíkjandi aðrari materiellari støðisogn er gjørd tillaging í 
mun til ársroknskaparlógina soleiðis, at hesar ognir ikki verða 
ognar førdar. 

Avskrivingar grundarlagið er kostprísur við frádrátti av 
væntaðum restvirði eftir lokna nýtslutíð. Grundøki verða ikki 
av skrivað. 

Kostprísur er útveganarprísur umframt kostnaðir, ið bein-
leiðis eru knýttir at útveganini og til dagin, tá ið ognin er klár 
at taka í nýtslu. 

Av skrivingin er eins stór fyri tey einstøku roknskapar  árini og er 
sett út frá væntaðu brúkstíðini og restvirðum

 Brúkstíð Restvirði

Bygningar 50 ár 32 %

Vinningur ella tap í sambandi við sølu av materiellari støðis-
ogn verða gjørd upp sum munurin millum søluupp hæddina, 
við frá drátti av sølukostnaði, og roknskaparliga virðið av 
støðis ognini søludagin. Vinningur ella tap verða inn roknað 
undir avskrivingar í rakstrarroknskapinum.

ÁOGN
Áogn verður virðisásett til amortiseraðan kostprís, sum 
vanliga svarar til áljóðandi virði, við frádrátti av væntaðum 
tapum.

VIRÐISBRØV OG KAPITALPARTAR
Virðisbrøv og kapitalpartar, ið eru innroknað undir ogn í 
umferð, verða virðisásett til dagsvirði (børskursin) við rokn-
skaparlok. Dagsvirðið verður ásett út frá seinast skrá setta 
sølukursinum.

SKYLDUR
Onnur skuld verður virðisásett til amortiseraðan kostprís, 
sum vanliga svarar til áljóðandi virði.

Peningastreymsuppgerð
Peningastreyms uppgerðin vísir peningastreymar grunsins í 
árinum býtt á økini rakstrarvirksemi, íløguvirksemi og fíggjar-
virk semi og broytingar í tøkum peningi í árinum um framt 
tøka pening grunsins við ársbyrjan og ársenda.

PENINGASTREYMUR FRÁ RAKSTRARVIRKSEMI
Peningastreymurin frá rakstrarvirkseminum verður upp-
gjørdur sum ársins úrslit javnað fyri ikki kontantar rakstrar-
upp hæddir og broytingar í arbeiðs kapitali. Arbeiðs kapitalurin 
fevnir um ogn í umferð frá drigið stutt freistaða skuld og tær 
upp hæddir, sum eru partur av tøka peninginum.

PENINGASTREYMUR FRÁ ÍLØGUVIRKSEMI
Peningastreymurin frá íløguvirkseminum fevnir um gjøld í 
sam bandi við keyp ella sølu av feløgum og virksemi um framt 
keyp ella sølu av immateriellari, materiellari og fíggjar ligari 
støðisogn

PENINGASTREYMUR FRÁ FÍGGINGARVIRKSEMI
Peningastreymurin frá fíggjarvirkseminum fevnir um 
broytingar í stødd ella samanseting av stovnsfæi grunsins og 
kostnaðum knýttir at hesum umframt upptøku av lánum og 
gjaldan av avdráttum.

TØKUR PENINGUR
Tøkur peningur fevnir um tøkar peningaupphæddir og stutt-
freistað virðisbrøv, sum uttan forðing kunnu um býtast til 
tøkan pening, og har vandin fyri virðisbroytingum er uttan 
týdning.

YVIRLIT YVIR HØVUÐS‑ OG LYKLATØL

Høvuðsavkast
  Úrslit áðrenn fíggjarpostar x 100

 Ognir til samans

Tryggleikastig
 Eginogn ultimo x 100

 Ognir til samans við árslok

Eginpeningsavkast
 Vanligt úrslit eftir skatt x 100

 Miðal eginogn

Rakstrarroknskapur 1. januar – 31. desember 2018

Nota 2018 (kr.) 2017 (tkr.)

Inngjøld 231.858.550 220.898

Útgjøld og útreiðslur til arbeiðsleys -71.279.632 -81.841

Aðrir uttanhýsis kostnaðir -5.001.548 -8.200

Bruttoúrslit 155.577.370 130.857

Starvsfólkakostnaður 1 -14.796.353 -15.329

Av og niðurskrivingar -227.682 -228

Úrslit áðrenn fíggjarpostar 140.553.335 115.300

Fíggjarligar inntøkur -8.324.487 10.331

Úrslit áðrenn skatt 132.228.848 125.631

Skattur av ársúrslitinum -952.209 -994

Ársúrslit 131.276.639 124.637

Yvirskotsbýti

Fluttur vinningur 131.276.639 124.637

131.276.639 124.637
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2018

Nota 2018 (kr.) 2017 (tkr.)

Grundøki og bygningar 34.000.623 32.795

Materiell støðisogn 2 34.000.623 32.975

Støðisogn til samans 34.000.623 32.795

Áogn av sølu og tænastum 11.685.009 11.221

Onnur áogn 5.668 453

Tíðaravmarkingar 0 54

Áogn 11.690.677 11.728

Virðisbrøv 3 648.840.303 537.258

Tøkur peningur 22.637.007 4.931

Ogn í umferð til samans 683.167.987 553.917

Ogn til samans 717.168.610 586.712

Ogn

Fíggjarstøða tann 31. desember 2018

Nota 2018 (kr.) 2017 (tkr.)

Stovnsfæ 93.840.006 93.840

Fluttur vinningur 617.433.708 486.157

Eginogn 4 711.273.714 579.997

Vøru og tænastuskuld 1.122.770 774

Onnur skuld 4.772.126 5.941

Stuttfreistað skuld 5.894.896 6.715

Skuld til samans 5.894.896 6.715

Skyldur til samans 717.168.610 586.712

Eventualskyldur v.m. 5

Nærstandandi partar og ognarviðurskifti 6

Skyldur
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Peningastreymsuppgerð 1. januar – 31. desember 2018

Nota 2018 (kr.) 2017 (tkr.)

Ársúrslit 131.276.639 124.636

Javningar 227.682 228

Broyting í rakstrarkapitali -782.302 -2.248

Peningastreymur frá rakstri áðrenn fíggjarpostar 130.722.019 122.616

Peningastreymur frá rakstrarvirksemi 130.722.019 122.616

Keyp av materiellari støðisogn -1.433.542 -6.460

Peningastreymur frá íløguvirksemi ‑1.433.542 ‑6.460

Broyting í tøkum peningi 129.288.477 116.156

Tøkur peningur 4.930.541 26.524

Virðisbrøv 537.258.292 399.509

Tøkur peningur 1. januar 2017 542.188.833 426.033

Tøkur peningur 31. desember 2018 671.477.310 542.189

Tøkur peningur kann sundurgreinast soleiðis:

Tøkur peningur 22.637.007 4.931

Virðisbrøv 648.840.303 537.258

Tøkur peningur 31. desember 2018 671.477.310 542.189

Notur til ársfrásøgnina

1 Starvsfólkakostnaður

2018 (kr.) 2017 (tkr.)

Lønir 12.484.990 13.015

Eftirlønartryggingar 1.551.189 1.581

Onnur lønartengd gjøld 613.382 603

Annar starvsfólkakostnaður 146.792 130

14.796.353 15.329

Umframt starvsfólkaútreiðslurnar omanfyri er starvsfólkakostnaður eisini innroknaður,  
sum partur av útreiðslum til arbeiðsleys. Hesin kostnaður er í sambandi við Fjølsmiðjuna  
og var fyri 2018 tilsamans 1.891 tkr. í mun til 1.837 tkr. í 2017.

Av hesum er samsýning til nevnd:

Stjórn og stýrið 1.200.832 1.180.447

1.200.832 1.180.447

Starvsfólkatal í miðal 33 35

2 Materiell støðisogn

Grundøki og bygningar

Keypsvirði 1. januar 2018 35.132.421

Tilgongd í árinum 1.433.542

Keypsvirði 36.565.963

Av og niðurskrivingar 1. januar 2018 2.337.658

Avskrivingar í árinum 227.682

Av og niðurskrivingar 2.565.340

Roknskaparligt virði 31. desember 2018 34.000.623
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Notur til ársfrásøgnina

3 Virðisbrøv

2018 (kr.) 2017 (tkr.)

Lánsbrøv Føroya Landstýri 11.283.378 11.408

Onnur virðisbrøv 637.556.925 525.850

648.840.303 537.258

4 Eginogn

Stovnsfæ Fluttur vinningur Tilsamans

Salda við ársbyrjan 1. januar 2018 93.840.006 486.157.069 579.997.075

Ársúrslit 0 131.276.639 131.276.639

Eginogn 93.840.006 617.433.708 711.273.714

5 Eventualskyldur v.m.

Aðrar eventualskyldur Grunnurin hevur ein leigusáttmála, har leiguskyldan í uppsagnartíðini er 0,2 mio. kr.

6 Nærstandandi partar

Føroya Landstýri velur stýrið í ALS.
ALS hevur avtalu við Trygdargrunn Fiskivinnunar um, at ALS hevur um hendi alla umsiting  
av virksemi Trygdargrunni Fiskivinnunar
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