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Leiðsluátekning

Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

Stýrið og stjórnin hava í dag viðgjørt og góðkent

tann 31. desember 2021 umframt av grunsins virksemi og

ársfrásøgnina fyri roknskaparárið

peningastreymi grunsins fyri roknskaparárið

Til leiðsluna í Arbeiðsloysisskipanini

1. januar - 31. desember 2021 fyri ALS.

1. januar - 31. desember 2021.

Grannskoðanarátekning á ársroknskapin

Ársfrásøgnin er greidd úr hondum í samsvari við

Vit meta, at leiðslufrágreiðingin inniheldur eina

ársroknskaparlógina.

rættvísandi frágreiðing um tey viðurskifti, sum

Niðurstøða

Ábyrgd leiðslunnar av ársroknskapinum

frágreiðingin umrøður.

Vit hava grannskoðað ársroknskapin hjá ALS fyri

Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein ársroknskap, ið

roknskaparárið 1. januar - 31. desember 2021 við nýttum

gevur eina rættvísandi mynd í samsvari við ársrokn

roknskaparhátti, rakstrarroknskapi, fíggjarstøðu og

skaparlógina. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av

notum. Ársroknskapurin er gjørdur eftir ársroknskapar

innanhýsis eftirlitinum, ið leiðslan metir skal til fyri at gera

lógini við teimum tillagingum, sum eru lýstar undir

ársroknskapin uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til um

nýttum roknskaparhátti.

skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum.

Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin gevur eina

Tá ið ársroknskapurin verður gjørdur, hevur leiðslan

rættvísandi mynd av grunsins ognum, skyldum og

ábyrgdina av at meta um, hvørt grunnurin megnar at

fíggjarligu støðu tann 31. desember og úrslitinum av

halda áfram við rakstrinum, og har tað er viðkomandi at

virkseminum hjá ALS í roknskaparárinum 1. januar -

upplýsa um viðurskifti viðvíkjandi framhaldandi rakstri og

31. desember 2021 samsvarandi ársroknskaparlógini við

at gera ein ársroknskap eftir roknskaparásetingunum um

teimum tillagingum, sum eru lýstar undir nýttum

framhaldandi rakstur, uttan so at leiðslan hevur ætlanir

roknskaparhátti.

um at avtaka grunnin, steðga rakstrinum ella um leiðslan

Vit meta, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd
av ognum, skyldum og fíggjarligu støðu grunsins

Ársfrásøgnin verður løgd fram til góðkenningar fundsins.

Tórshavn, tann 25. mai 2022

Stjórn

í roynd og veru ikki hevur aðrar møguleikar.

Grundarlag fyri niðurstøðuni
Vit hava grannskoðað samsvarandi altjóða standardum

Magni á Deild Olsen
stjóri

um grannskoðan 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
grannskoðanini av ársroknskapinum“. Vit eru óheft av
grunninum samsvarandi altjóða etisku reglunum fyri
grannskoðarar (etisku reglurnar hjá IESBA) og øðrum

Eyðfinnur Jacobsen

ásetingum, ið eru galdandi í Føroyum, eins og vit hava

formaður

lokið onnur etisk krøv, sum vit hava sambært hesum
reglum og krøvum. Tað er okkara fatan, at vit hava fingið
nøktandi grannskoðanarprógv, ið kunnu vera grundarlag
undir okkara niðurstøðu.

Magnus Pauli Glerfoss

Georg F. Hansen

Stefan í Skorini

Anita Fuglø

Marita Rasmussen

Óluva í Gong
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Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

Grannskoðanarátekning frá óheftum grannskoðara

Ábyrgd grannskoðarans av grannskoðanini av
ársroknskapinum

Vit samskifta við leiðsluna um millum annað vavið á

leiðslufrágreiðingin hevur kravdu upplýsingarnar

skaparháttur er hóskandi, eins og vit meta um, hvørt

ætlaðu grannskoðanini, og nær vit vænta at grannskoða.

samsvarandi ársroknskaparlógini.

Endamál okkara er at fáa eina grundaða vissu fyri, at

roknskaparligu metingarnar og tilhoyrandi upplýsingar

Harumframt samskifta vit um týðandi eygleiðingar í

ársroknskapurin sum heild er uttan týðandi skeivleikar,

frá leiðsluni eru rímiligar.

sambandi við grannskoðanina, so sum týðandi manglar í

Grundað á gjørda arbeiðið er tað okkara fatan, at

innanhýsis eftirlitinum, ið vit eru komin fram á í sambandi

leiðslufrágreiðingin samsvarar við ársroknskapin, og at

við grannskoðanina.

hon er gjørd samsvarandi krøvunum í ársroknskaparlógini.

• Taka vit støðu til, um tann av leiðsluni nýtti rokn

uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella
mistøkum, og at gera eina grannskoðanarátekning við eini

• Taka vit støðu til, um tað er hóskandi, at leiðslan hevur

niðurstøðu. Grundað vissa er vissa á høgum stigi, men er

valt at gera ársroknskapin grundað á roknskaparháttin

tó ikki ein trygd fyri, at grannskoðan framd samsvarandi

um framhaldandi rakstur, og um tað, við støði í teimum

Ummæli av leiðslufrágreiðingini

altjóða standardum um grannskoðan og øðrum áseting

grannskoðanarprógvum, ið eru fingin til vega, er

Leiðslan hevur ábyrgdina av leiðslufrágreiðingini.

um, sum eru galdandi í Føroyum, altíð kann avdúka

týðandi óvissa ella viðurskifti, ið kunnu elva til týðandi

týðandi skeivleikar, um slíkir eru. Skeivleikar kunnu koma

óvissu um, hvørt grunnurin megnar at halda áfram. Er

Okkara niðurstøða um ársroknskapin fevnir ikki um

fyri orsakað av sviki ella mistøkum og mugu metast at

niðurstøðan, at tað er týðandi óvissa, skulu vit gera vart

leiðslufrágreiðingina, og vit geva ikki nakra váttan við

verða týðandi, um tað er sannlíkt, at teir hvør sær ella

við hetta í grannskoðanarátekningini við at vísa til

vissu um leiðslufrágreiðingina.

saman kunnu metast at hava ávirkan á fíggjarligu

upplýsingar hesum viðvíkjandi í ársroknskapinum ella,

avgerðirnar, ið roknskaparbrúkararnir taka við støði í

um hesar upplýsingar ikki eru nøktandi, tillaga okkara

Tað er okkara ábyrgd, í sambandi við grannskoðanina av

ársroknskapinum.

niðurstøðu. Okkara niðurstøður eru grundaðar á tey

ársroknskapinum, at lesa leiðslufrágreiðingina og í hesum

Vit eru ikki vorðin varug við týðandi feilir í
leiðslufrágreiðingini.

Tórshavn, 25. mai 2022
SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f

grannskoðanarprógv, ið eru fingin til vega fram til dagin,

sambandi meta um, hvørt samanhangur er millum

Tá ið vit grannskoða samsvarandi altjóða standardum um

tá ið okkara grannskoðanarátekning verður undir

leiðslufrágreiðingina og ársroknskapin, ella um hon er í

grannskoðan og øðrum ásetingum í føroysku grann

skrivað. Hendingar í framtíðini ella viðurskifti kunnu tó

mótsøgn við ta vitan, ið vit hava fingið undir grannskoðan

Jóhannes Færø

skoðaralógini, gera vit yrkisligar metingar og varðveita

elva til, at grunnurin ikki er førur fyri at halda áfram við

ini, ella á annan hátt er tengd at týðandi skeivleikum.

statsaut. revisor

professionella ivasemið undir grannskoðanini.

rakstrinum.

Okkara ábyrgd er harumframt at hugsa um, hvørt

Harumframt:

• Taka vit støðu til samlaðu framløguna, bygnaðin og
innihaldið í ársroknskapinum, íroknað upplýsingarnar í

• Eyðmerkja og meta vit um váðan fyri týðandi skeivleik

notunum umframt um ársroknskapurin vísir

um í ársroknskapinum, uttan mun til um skeivleikarnir

transaktiónir, sum liggja undir, og hendingar á ein

standast av sviki ella mistøkum, leggja til rættis og

slíkan hátt, at tað gevur eina rættvísandi mynd.

grannskoða samsvarandi hesum váða og fáa til vega
grannskoðanarprógv, ið eru nóg góð og egnað sum
grundarlag undir okkara niðurstøðu. Váðin fyri, at vit
ikki avdúka týðandi feilir orsakað av sviki, er størri enn
váðin fyri, at feilir orsakað av mistøkum ikki verða
avdúkaðir, av tí at svik kann umfata samansvørjing,
skjalafalsan, tilætlaðari dyljan, villleiðing ella at
innanhýsis eftirlit verða skúgvað til viks.
• Fáa vit fatan av tí innanhýsis eftirliti, ið er viðkomandi
fyri grannskoðanina, soleiðis at vit kunnu leggja
grannskoðanina til rættis á nøktandi hátt eftir umstøð
unum, men ikki fyri at gera eina niðurstøðu um, hvussu
virkið innanhýsis eftirlitið er.

6 | Arbeiðsloysisskipanin Ársfrágreiðing 2021

Arbeiðsloysisskipanin Ársfrágreiðing 2021 | 7

Upplýsingar um grunnin

Høvuðs- og lyklatøl
Gongdin hjá grunninum seinastu 5 árini kann lýsast við hesum høvuðs- og lyklatølum:
2021
tkr.

2020
tkr.

2019
tkr.

2018
tkr.

2017
tkr.

Inngjøld

208.252

253.155

245.151

231.859

220.898

Útgjøld

76.899

206.017

51.244

71.280

81.841

Bruttoúrslit

127.782

42.800

189.510

155.577

130.854

Úrslit áðrenn fíggjarpostar

111.807

25.969

174.940

140.553

115.297

23.162

12.105

26.065

8.324

10.333

134.107

37.084

199.694

131.277

124.636

1.089.912

959.008

916.652

717.169

586.711

-

-75

-1.164

-1.434

-6.460

1.082.159

948.052

910.968

711.274

579.996

133.327

42.080

198.972

130.722

122.616

26

27

29

33

35

Høvuðsavkast

10,9%

2,8%

21,4%

21,6%

22,0%

Tryggleikastig

99,9%

98,9%

99,4%

99,2%

98,9%

13,2%

4,0%

24,6%

20,3%

24,1%

GRUNNURIN

STÝRIÐ

ALS

Eyðfinnur Jacobsen, formaður

Høvuðstøl

Tinghúsvegur 14

Georg F. Hansen

100 Tórshavn

Stefan í Skorini

Telefon: 349550

Magnus Pauli Glerfoss

Heimasíða: www.als.fo

Marita Rasmussen
Óluva í Gong

Roknskaparár: 1. januar - 31. desember

Anita Fuglø

Úrslit frá fíggjarpostum
Ársúrslit
Fíggjarstøða
Fíggjarstøðujavni

STJÓRN

GRANNSKOÐAN

Magni á Deild Olsen, stjóri

SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f
Staravegur 17
100 Tórshavn

Íløgur í materiella støðisogn
Eginogn
Peningastreymur frá:
- rakstrarvirksemi
Starvsfólkatal
Lyklatøl

Eginpeningsavkast
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LEIÐSLUFRÁGREIÐING
2021

Eftir eitt heldur rokaligt tíðarskeið frá
miðskeiðis í mars mánaði og út á summarið
í 2020, har arbeiðsloysið vaks nógv í mun til
árið fyri, lækkaði arbeiðsloysið nakað aftur
eftir, at hjálparpakki 1 eitt var tikin av.
Arbeiðsloysið hækkaði so nakað aftur fram til byrjanina av

Útgjaldsloftið hækkaði úr 17.500 krónum um mánaðin upp

Stýrið fyri ALS hevur sett sum mál, at Arbeiðsloysisskipanin

februar mánaði í 2021 og hevur síðani yvirhøvur verið

í 18.500 krónur, eins og útgjaldsprosentið hækkaði úr 75%

skal javnviga fíggjarliga, tá arbeiðsloysið er millum 4,25%

støðugt lækkandi, og er nú komið niður aftur á støðið, sum

upp í 80% av inntøkuni. Hesar broytingar høvdu við sær, at

og 4,50%. Hetta markið hevur støði í søguliga arbeiðs

tað var á fyri korona farsóttina.

samlaðu útgjøldini vóru á leið 10% - 15% - svarandi til einar

loysinum og merkir, at tá arbeiðsloysið er niðan fyri 4,25%

8 – 10 mió. krónur - hægri, enn tey høvdu verið, høvdu

til 4,5%, skal skipanin hava avlop, meðan hon kann hava

broytingarnar ikki verið gjørdar.

hall, tá arbeiðsloysið fer upp um 4,5%. Hesum málið hevur

Korona farsóttin tykist ikki at hava havt stórvegis langtíðar

skipanin rokkið nú í fleiri ár.

ávirkan á arbeiðsloysið í Føroyum.
Gjaldsskyldan varð eisini víðkað til at umfata aðra lønar
Virksemið var framvegis nógv í 2021, og tørvurin á

inntøku enn bert a-inntøku, og so vóru aðrar smærri

Brake-even arbeiðsloysið – tað er tá arbeiðsloysið verður so

skikkaðari arbeiðsmegi var stórur. Miðal arbeiðsloysið fyri

lógarbroytingar eisini gjørdar.

høgt, at Arbeiðsloysisskipanin hevur hall - er í løtuni á leið
4% til 5%.

alt árið var 1,2%, sum var nakað lægri enn árið fyri og á leið
tað sama, sum tað var í 2019.
ALS-gjaldið varð lækkað úr 1,25% til 1,0% frá 1. januar 2021,

Arbeiðsloysisskipanin er væl fyri fíggjarliga og megnar at
lofta fíggjarligu avbjóðingunum av einum hægri arbeiðs

Miðalarbeiðsloysið seinastu 25 árini síðani 1997 hevur

loysi í nógv ár.

verið 3,6%, og seinastu tíggju árini hevur tað verið 2,7%, so
markið fyri brake-even arbeiðsloysið verður mett at vera

og tað hevur havt við sær, at samlaðu inngjøldini vóru
stívliga 50 mió. krónur lægri, enn tey høvdu verið, hevði

Við verandi eginogn megnar skipanin at standa ímóti

ALS-gjaldið ikki verið lækkað.

einum arbeiðsloysi á 8% í eini 5 til 6 ár og einum
arbeiðsloysi á 10% í eini trý til fýra samanhangandi ár.
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0,9%
2020: 1,3%

Neyvt, hvussu langtíðarhaldførið er, veldst um orsøkirnar
til møguligt hækkandi arbeiðsloysi, og hvussu møguligar

Samstundis sum inngjaldið varð lækkað, varð arbeiðs
loysisstuðulin hækkaður.

nøktandi.

Arbeiðsloysið
við árslok 2021

Seinast, arbeiðsloysið var 8%, var í 1997 – fyri 25 árum

broytingar ávirka fíggjarmarknaðirnar og harvið fíggjar

síðani.

inntøkurnar hjá ALS.
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Mynd 01 / Arbeiðsleys í % av arbeiðsfjøldini - ársmiðal
18%

Fólkatalið heldur á
at vaksa

16%
14%
12%
10%

Fólkatalið í Føroyum vaks aftur í 2021.

samlaðu inngjøldini kortini oman fyri 208 mió. krónur, og

Við ársbyrjan búðu 52.863 fólk í Føroyum, og við árslok var

hóast arbeiðsloysisstuðulin hækkaði, so vóru vanligu

8%

talið komið upp á 53.882. Ein vøkstur á 789 fólk.

útgjøldini kortini lægri enn árið fyri.

6%

Tað er gleðiligt, at fleiri fólk flyta til landið, tí tørvur er á

Ársúrslitið varð eitt avlop á 134,1 mió. krónur, sum er tað

arbeiðsmegini, og arbeiði er til allar hendur.

næstmesta í søgu ALS.

Sum fólkatalið veksur, veksur eisini arbeiðsfjøldin, og fleiri

Við úrslitinum fyri 2021 kom eginognin við árslok upp á

fólk eru til arbeiðis, og lønarútgjaldingarnar vaksa.

1.082,2 mió. krónur, sum er tað mesta nakrantíð, og við

4%
2%

2021

2020

2018

2019

2017

2016

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2008

2009

2007

2006

2005

2003

2004

2002

2001

2000

1998

1999

1997

1996

1995

1994

1994

1993

0%

hesi eginognini megnar ALS at standa ímóti einum

So við og við sum arbeiðsloysið minkar, gerast sveiggini í
arbeiðsloysinum gjøgnum árið eisini minni. Í 2019
sveiggjaði arbeiðsloysið millum 1,3% við ársbyrjan niður í
0,9% við árslok. Í 2020 var arbeiðsloysið 1,1% við ársbyrjan.
Tað hækkaði so upp á 1,8%, meðan korona var í hæddini, og

síðani í byrjanini av 2011, tá tað var oman fyri 7%, er

1,0%.

arbeiðsloysið støðugt lækkað, og við árslok í 2021 var
arbeiðsloysið komið niður á 0,9%.

minkaði so aftur niður í 1,3% við árslok.

1,0%

Við ársbyrjan í 2021 var arbeiðsloysið 1,5% og minkaði so

0,5%

niður á 0,9% við árslok. Sí mynd 02.
0,0%
Des

Síðani árslok 2021 hevur arbeiðsloysið verið støðugt á 0,9 til

1,5%

Nov

Eftir at hava verið í hæddini í nýggjari tíð fyri á leið 10 árum

2020

2,0%

Jan

Arbeiðsloysið enn lágt

2021
2,5%

Okt

gott.

3,0%

Sep

Hóast ALS-gjaldið lækkaði við 0,25 %-stigum, so vóru

Gongdin í 2021

Aug

broytingar í bæði inn- og útgjøldum, gjørdist so mikið

Mynd 02 / Arbeiðsloysið 2020 og 2021

Jul

Stýrið og stjórn fegnast um, at úrslitið í 2021, hóast

Jun

væl.

Mai

insolvent.

Arbeiðsloysisskipanini, og fíggjarliga royndist eisini 2021

Apr

arbeiðsloysi sæst aftur í fíggjarviðurskiftunum hjá

Mar

arbeiðsloysi á 8% í á leið 5 til 6 ár, áðrenn skipanin verður

Feb

Áhaldandi jaliga gongdin við nógvum virksemi og lágum

Tað vóru í miðal 322 fólk, sum fingu arbeiðsloysisstuðul
hvørja ferð, arbeiðsloysisstuðul varð útgoldin í 2020. Í 2021

Harvið var arbeiðsloysið komið niður aftur á støðið, sum

vóru tað í miðal 267 fólk, sum fingu arbeiðsloysisstuðul

tað frammanundan hevði verið mánaðirnar frá september

hvørt útgjaldsskeið.

til desember í 2019, tá arbeiðsloysið eisini var 0,9%. Hetta er
lægsta arbeiðsloysið, sum nakrantíð er skrásett í Føroyum

Afturat hesum 267 fólkunum koma tey, sum fingu forsorg

yvirhøvur.

vegna arbeiðsloysi frá Almannaverkinum. Tey eru eisini
partur av arbeiðsloysinum í Føroyum.

Tá vóru samanlagt bara stívliga 300 fólk í Føroyum rakt av
arbeiðsloysi.

12 | Arbeiðsloysisskipanin Ársfrágreiðing 2021

Ársúrslitið varð eitt avlop á 134,1 mió. krónur,
sum er tað næstmesta í søgu ALS.
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Lægsta arbeiðsloysið í
Evropa
Í eini 8-10 ár hevur arbeiðsloysið í Føroyum verið tað

Eins og undanfarnu árini var Kekkia tað landið í Evropa,

lægsta yvirhøvur samanborið við onnur lond í Evropa.

har arbeiðsloysið var næstlægst. Har var arbeiðsloysið tó
meiri enn tvífalt tað, sum tað var í Føroyum – 2,2% í Kekkia

Í 2021 minkaði arbeiðsloysið í øllum londunum í ES

í mun til 1,0% í Føroyum.

undantikið í Rumenia, har arbeiðsloysið vaks nakað.
Noreg var aftur tað Norðurlandið, har arbeiðsloysið var
Undir einum minkaði arbeiðsloysið í ES úr 8,3% við árslok í

lægst – næst eftir Føroyum. Við árslok í 2021 var arbeiðs

2020 niður í 6,4% við árslok 2021. Til samanberingar

loysið í Noreg 3,3%. Sí mynd 04.

minkaði arbeiðsloysið í Føroyum úr 1,5% niður í 1,0% sama
tíðarskeið.

Ávísur meldur
Hóast arbeiðsloysið hevur verið metlágt eina tíð, so er

Eftir níggju ár har meldurin hevur verið støðugt minkandi,

kortini altíð ein meldur av fólki á og av arbeiðsmarknað

gjørdi korona farsóttin, at fleiri fólk komu í skipanina í

inum. Hesin meldurin, sum er eitt slag av natúrligum

2020.

0,0%
Føroyar
Kekkia

arbeiðsloysi, er yvirhøvur fólk, sum fara úr einum starvi og

5,0%
1,0%
2,2%

10,0%

Mynd 04 / Arbeiðsloysið
í londunum í Europa í
desember mánaði 2021

Pólland

eru á veg í annað starv.

Í 2021 minkaði meldurin aftur, og færri fólk komu í

Malta

skipanina enn árið frammanundan, og fleiri fólk fóru úr
Á leið helmingurin av hesum fólkum fóru til arbeiðis aftur,

Týskland

skipanini, enn tað komu í skipanina.

Noreg

áðrenn tríggir mánaðir vóru farnir. Men tað eru altíð

3,3%

Ungarn

nøkur, sum eru longri arbeiðsloys og summi, sum gerast

Tað komu samanlagt 747 nýggj fólki í ALS í 2021, meðan

langtíðararbeiðsleys. Tað merkir, at tey hava verið burtur

884 fólk fóru úr skipanini.

Niðurlond
Slovenia
Danmark

frá arbeiðsmarknaðinum longri enn eitt ár.

Ísland

Av hesum eru nøkur, sum hava verið arbeiðsleys í fleiri

4,5%

Stóra Bretland

umførum. Sí mynd 03.

Sveis
Bulgaria
Eysturríki
Luxemburg
Írland

Mynd 03 / Tal av fólkum komin í og farin úr Arbeiðsloysisskipanini
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Fleiri løntakarar
Gongdin við minkandi arbeiðsloysi sæst aftur í talinum av

Ikki óvæntað er eitt ávíst samsveiggj millum arbeiðsloysið

løntakarum, sum hevur verið støðugt vaksandi seinastu

og talið av løntakarum soleiðis, at tá talið av løntakarum

ellivu árini.

veksur, so minkar arbeiðsloysið.

Við árslok í 2021 vóru tað 28.068 løntakarar í Føroyum.

Tað er eisini eitt øvugt samsveiggj millum arbeiðsloysi og

Hetta eru 345 løntakarar fleiri enn eitt ár frammanundan,

nettoflyting soleiðis, at tá arbeiðsloysið minkar, vísir tað

og er hetta tað mesta, sum yvirhøvur er skrásett í Føroyum
nakrantíð.

Lønargjaldingarnar
hækka
Trettanda árið á rað hækkaðu samlaðu lønargjaldingarnar

Vøksturin tykist halda fram í 2022, tí í fyrsta ársfjórðingi í

í 2021. Tá árið var úti, vóru 10,65 mia. krónur goldnar út í

2022 vóru 60,8 mió. krónur meiri goldnar út í lønum

lønum.

samanborið við sama tíðarskeið í 2021.

seg, at nettoflytingin til Føroyar veksur – og øvugt. Sí mynd

Samanborið við árið frammanundan var talan um ein

Í desember mánaði í 2021 vórðu fyri fyrstu ferð nakrantíð

05 og 06

vøkstur á 375 mió. krónur, sum svaraði til 3,6%.

goldnar oman fyri eina milliard krónur út í lønum í
Føroyum. Lønargjaldingarnar henda mánaðin vóru 1.050,7
mió. krónur.

Mynd 05 / Samsveiggj millum arbeiðsloysi og nettotilflyting
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Mynd 06 / Tal av løntakarum og tal av arbeiðsleysum 2010 til februar 2022
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Fólk steðga styttri hjá ALS

2.000

1.500

Árini frá 2009 til 2013, tá arbeiðsloysið var vaksandi, vístu,
at fólk, sum einki arbeiði høvdu, vóru alsamt longri

1.000

arbeiðsleys. Tey fólkini, sum fóru úr skipanini í 2013, høvdu

Miðvirði : 89 álmanakkadagar

í miðal verið arbeiðsleys í 254 álmanakkadagar – stívliga

500

átta mánaðir.

6.631

6.376

6.121
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5.611

5.356
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4.846

4.591

4.336

4.081

3.826

3.571

3.316

3.061

2.806

2.551

2.296

2.041

1.786

1.531

1.276

1.021

vóru styttri arbeiðsleys enn undanfarna ár, og henda

766

256

1

511

0

Tann gongdin vendi í 2014, tá fólk fyri fyrstu ferð í fimm ár
gongdin hevur hildið fram.
Fólkini, sum fóru úr aftur ALS í 2014, høvdu í miðal steðgað
227 álmanakkadagar, meðan tey, sum fóru úr skipanini í
2020, steðgaðu í miðal í 119 álmanakkadagar hjá ALS.

Mynd 09 / Miðallongd á arbeiðsloysum (álmanakkadagar)

Hetta svarar til slakar fýra mánaðir.

300
Miðallongd - í ALS

Ein orsøk til avmarkaðu hækkingina er, at tað vóru fleiri,
sum høvdu verið langtíðararbeiðsleys, sum fóru aftur til
arbeiðis í 2021. Sí mynd 07.
Ein uppgerð yvir øll tey 6.658 fólkini, sum hava verið í ALS
síðani 1. januar 2016 og eru farin úr skipanini aftur, vísir, at
miðvirðið er 89 álmanakkadagar – slakir tríggir mánaðir.
Tað merkir, at helvtin av øllum hesum fólkunum – neyvt
3.329 fólk – vóru farin úr skipanini aftur í seinasta lagi 89
dagar, eftir at tey komu í skipanina. Í miðal høvdu tey sløku
6.658 fólkini steðgað í 141 álmanakkadagar í skipanini.

Miðallongd - farin úr ALS

250
Miðallongd - kalendaradagar

Ein uppgerð yvir
øll tey 6.658 fólkini,
sum hava verið í ALS
síðani 1. januar 2016
og eru farin úr
skipanini aftur, vísir,
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– slakir tríggir mánaðir

Mynd 08 / Miðvirði (median) av øllum, sum eru farin úr skipanini síðani 2016
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Mynd 10 / Miðallongd á arbeiðsloysi fyri kvinnur og menn frá 2016 til 2021

Mynd 07 / Tal av døgum, fólk í miðal hava verið arbeiðsleys – bert tey, sum eru farin úr ALS
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Mynd 11 / Miðallongd á arbeiðsloysi býtt á kyn og aldursbólkar 2022
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Sambært reglunum ber til at vera í Arbeiðsloysisskipanini í
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648 útgjaldsdagar í eitt fýra ára skeið.
Hóast arbeiðsloysið framvegis er sera lágt, er tað greiða
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sannføringin, at týdningurin av at hava eitt arbeiði at fara

kann viðkomandi ikki longur fáa arbeiðsloysisstuðul frá

til hvønn dag hevur ovurstóran týdning fyri tey allar flestu.

ALS og dettur tí úr skipanini.

Tí verður dentur áhaldandi lagdur á at virka fyri, at fólk

154

185
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169

116

195

91

139

96

96

47

fara sum skjótast aftur til arbeiðis ella at útbúgva seg.
134

20

Tað merkir, at tá ein persónur røkkur hesum dagatali, so

0
<20 ár
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30-39 ár

40-49 ár

50-59 ár

60-66 ár

Tey trý árini frá 2008 og fram til 2010 vóru tað í miðal á leið

Eisini fyri at tryggja, at føroyskir arbeiðsgevarar so skjótt

20-30 fólk um árið, sum rukku fullum dagatali og fóru úr

og lætt sum til ber fáa starvsfólk við teimum førleikunum,

skipanini.

teimum tørvar.

Í 2011 vaks arbeiðsloysið nógv, og talið av fólkum, sum fóru

Arbeiðið at knýta tættari sambond við bæði arbeiðsgevarar

Verður hugt eftir, hvussu leingi tey fólkini, sum til eina og

úr skipanini, vaks eisini munandi, og tey trý árini frá 2011

og við viðskiftafólkini, sum einki arbeiði hava, hevur alstóran

hvørja tíð eru í skipanini, hava verið arbeiðsleys, so er

til 2013 var talið á fólkum, sum fóru úr skipanini, árliga

týdning, og stórur dentur verður lagdur á hendan partin.

myndin í stóran mun tann sama.

millum 100 og 140.

Tað vísir seg, at tíðarskeiðini, fólk hava verið arbeiðsleys,
eru yvirhøvur vorðin alsamt styttri síðani á sumri í 2012, og
fólk, sum til eina og hvørja tíð eru í skipanini, hava verið
nakað longri arbeiðsleys í miðal enn tey, sum eru farin úr
skipanini.
Orsakað av korona farsóttini í 2020 og óvissuni um
framtíðina, vaks dagatalið, fólk í skipanini høvdu verið

Tal av døgum, fólk í miðal
hava verið arbeiðsleys

129

Ymsu arbeiðsmarknaðarátøkini, sum ALS tekur stig til,
Hóast talið enn var høgt í 2013, so vendi gongdin tá, og

hava alstóran týdning í mun til at knýta sambond við

talið fór at minka.

viðskiftafólkini. Royndirnar seinastu árini hava verið góðar,
og tær hava týðiliga víst, hvussu týdningarmikil hesin

dagar

2020: 116 dagar

arbeiðsleys, nakað. Tey, sum vóru í skipanini við árslok í

Eitt aðalmál hjá ALS er, at helst skal eingin detta úr

parturin av virkseminum er.

Arbeiðsloysisskipanini, tí tey hava brúkt allar 648 dag
arnar, og tað er at fegnast um, at bara seks fólk fóru úr

Lága arbeiðsloysið hevur við sær, at tað ber til at røkka

skipanini í 2019. Í 2020 og 2021 var tað hvørt árið bara ein

størri part av hesum viðskiftafólkum og at røkka teimum

persónur, sum fór úr skipanini vegna fult dagatal.

fyrr. Í 2020 vóru tó serligar avbjóðingar, tí orsakað av

Sí mynd 12.

smittuvandanum við korona bar ikki til í sama mun og á

2020, høvdu í miðal verið í ALS í 149 dagar, meðan tey, sum

sama hátt sum áður at hitta viðskiftafólkini andlits til

vóru í skipanini við árslok í 2021, høvdu í miðal verið í ALS í

andlits, og tað bar illa til at hava vanliga virksemið í

232 dagar.

Fjølsmiðjuni.
aldursbólkum longri arbeiðsleysar enn menn í 2021.

Tá tað eru lutfalsliga so fá fólk í Arbeiðsloysisskipanini, er
skjótt, at miðaltølini broytast, men tað er eyðsæð jaligt, at

Tað vísir seg eisini, tá hugt verður eftir øllum teimum

fólk eru styttri arbeiðsleys. Tað er júst eitt av aðalmálunum

sløku 6.700 fólkunum, sum eru farin úr skipanini síðani 1.

hjá ALS, at fólk fara so skjótt aftur til arbeiðis ella undir

januar 2016, at fyri stórt sæð allar aldrar hava kvinnur

útbúgving, sum til ber.

verið longri arbeiðsleysar enn menn á sama aldri.
Onkur undantøku eru. Serliga ungar kvinnur í aldrunum

Tað hevur eisini stóran búskaparligan týdning fyri ALS, at

millum 18 og 21 ár vísa seg at hava verið styttri arbeiðs

fólk steðga styttri, tí so verður minni rindað út í arbeiðs

leysar enn menn á sama aldri.

loysisstuðli.
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Sí mynd 09, 10 og 11.
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10

úr Arbeiðsloysisskipanini aftur, og tá arbeiðsloysið hækkar,

11

ganga færri dagar frá tí, fólk gerast arbeiðsleys, til tey fara

arbeiðsmarknaðin.
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er ein størri avbjóðing hjá teimum eldru at koma út aftur á

40

42

eru fólk yvirhøvur styttri arbeiðsleys. Tað vil siga, at tað

45

fara skjótt aftur til arbeiðis ella at útbúgva seg, meðan tað
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126

arbeiðsleys í % av samlaðu arbeiðarafjøldini – minkar, so

138

fólk steðga. Summi – serliga tey ungu – steðga stutt og

108

eru arbeiðsleys. Tá arbeiðsloysið – mátað sum fulltíðar

28

skipanini, og tað eru eyðsæð stórir munir á, hvussu leingi

80

21

generella arbeiðsloysið í Føroyum og longdina á tíðini, fólk

24

Tølini eru miðaltøl fyri øll tey, sum hava verið í Arbeiðsloysis
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Ikki óvæntað er ein rættiliga greiður samanhangur millum

Hagtølini vísa eisini, at yvirhøvur vóru kvinnur í øllum

Mynd 12 / Tal av fólkum, sum eru dottin út vegna fult dagatal
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Harafturat fór stórur partur av arbeiðsorkuni til at sita fyri

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

fyri tann einstaka.

serligu korona-skipanini, og tí var orkan at hitta viðskifta
fólkini avmarkað í 2020.
Eftir at smittuvandin hasaði av, og tað var vorðið meiri
vanligur gerandisdagur, er arbeiðið at hitta einstaka
viðskiftafólkið tikið uppaftur, og viðskiftafólk fáa nú aftur í
boði at taka lut á ymsum skeiðum og førleikamenning.
Eisini verður av øllum alvi roynt at stuðla viðskiftafólkum
at koma sum skjótast aftur til arbeiðis.
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 fyri tann einstaka.
Í eldhuginum eftir at sleppa at gera mun hava vit á Arbeiðs
loysisskipanini kortini altíð í huga, at tað eru menniskju, vit
arbeiða saman við. Menniskju, sum eru komin í ta keðiligu
støðu, at tey einki arbeiði hava. 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 sannførd um, at ALS
eigur og kann gera mun, og at vit eiga at hava ein virknan

Á ALS verður áhaldandi arbeitt við at
gagnnýta møguleikarnar við nýggjari
tøkni, og millum annað verða mentar
nýggjar tænastur, sum fara at verða
tøkar á Vanganum

leiklut í at stuðla fólki í aftur at nærkast arbeiðsmarknað
inum.
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Kunningartøkni
Kunningartøkni er og verður ein alt meiri týðandi partur
av gerandisdegnum, og tað eru fleiri ymiskar kt-skipanir,
ið vera nýttar á ALS. Summar eru standardskipanir, meðan
aðrar eru serligar skipanir, sum tað, hóast keyptar uttaní
frá, er neyðugt at laga til, so tær standa mát við tørvin hjá

Ársfundurin

ALS. Aftur aðrar eru so serligar, at neyðugt er at menna tær

Í mai mánaði í 2013 var fyrsti ársfundurin eftir

júst til ALS. Dømi um tað er fakskipanin, nevnd Smúffan,

ein steðg síðani miðskeiðis í nítiárunum hildin.

sum er ment innanhýsis av starvsfólki hjá ALS.
Ársfundurin er at meta sum eitt slag av
Á ALS verður áhaldandi arbeitt við at gagnnýta møguleikar

aðalfundi, har tey, ið varða av

nar við nýggjari tøkni, og talgildi pallurin, sum Talgildu

Arbeiðsloysisskipanini, hava høvið at kunna

Føroyar hevur ment saman við undirveitarum seinastu

seg um virksemið, um støðuna og um útlitini

árini, og sum ALS hevur verið við til at fíggja, gevur fleiri

fyri framtíðina.

møguleikar fyri talgildum samskifti við viðskiftafólkini.
Orsakað av korona farsóttini var eingin
Á Arbeiðsloyisskipanini verður millum annað arbeitt við at

ársfundur í 2020, og heldur eingin var í 2021.

menna nýggjar loysnir og tænastur, sum verða lagdar á

Ætlanin er heldur ikki at hava ársfund í 2022,

Vangan, og sum ætlandi fara at gera samskiftið við

men møguliga verður tátturin við ársfundum

viðskiftafólkini tryggari, skjótari og lættari. Innan eitt ár er

tikin upp aftur seinni.

ætlanin at hava eina nýggja sjálvgreiðslu á Vanganum, har
tað millum annað fer at bera til at fylla umsóknir um
arbeiðsloysisstuðul út, umframt at aðrar tænastur eisini
fara at verða á Vanganum.

Lógarbroytingar

Fasti Gerðarrættur

Stýrið fyri ALS arbeiðir við eini heildarendurskoðan av

Arbeiðsloysisskipanin hevur avtalu við Fasta Gerðarrætt at

Trý fólk umframt ein lærlingur starvast hjá Trygdargrunn

allari Arbeiðsloysisskipanini, og ætlar áðrenn summar

hýsa hesum stovni og at umsita ein part av hesi skipan.

inum, men sambært samstarvsavtaluni millum ALS og

frítíðina í 2022 at heita á landsstýrismannin við vinnu

Fasti Gerðarrættur endurrindar Arbeiðsloysisskipanini fyri

Trygdargrunnin eru trý teirra formliga í starvi hjá ALS,

málum at gera ymsar broytingar í skipanini.

umsitingina, og í 2021 var samlaða upphæddin 66.600

men starvast fyri Trygdargrunninum.

krónur.
Endamálið við endurskoðanini er at dagføra skipanina, so
hon betur hóskar til føroyska arbeiðsmarknaðin, sum hann
er nú, og at tryggja, at hon á besta hátt lýkur krøvini til
eina dagførda, framkomna Arbeiðsloysisskipan, ið á bestan
hátt røkkur endamálinum við skipanini.

ALS rindar lønarkostnaðin av hesum starvsfólkum, men

Trygdargrunnur
fiskivinnunar

Trygdargrunnurin ber ALS allar útreiðslur av hesum aftur.

Galdandi frá 1. juli 2011 hevur Arbeiðsloysisskipanin eisini

við.

Enn er ikki endaligt, hvørjar broytingar stýrið fer at mæla

avtalu við Trygdargrunn fiskivinnunar um, at tey halda til í

landsstýrismanninum at gera, men tað verður greitt,

hølunum hjá ALS.

Samlaða upphæddin, sum Trygdargrunnurin bar ALS aftur
fyri starvsfólkakostnaðir í 2021, var 1.748.883 krónur. Í
upphæddini er samsýning til stýrið fyri Trygdargrunnin

Samanlagt vóru 2 ársverk hjá Trygdargrunninum í 2021.

áðrenn summarfrítíðin byrjar. Ætlanin er, at broytingar fáa
virkna frá ársskiftinum komandi.

Fyri samhýsingina rindaði Trygdargrunnurin ALS 960 tús.
krónur í 2021.
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Stýrið
Sambært løgtingslóg um arbeiðsloysistrygging
og arbeiðsávísing frá 13. juni 1997, við seinni
broytingum, verður stýrið fyri Arbeiðsloysis
skipanina valt fyri fýra ár í senn.
Stýrið, sum situr nú, tók við 1. oktober 2021, og
stýrið skal tí veljast av nýggjum at taka við 1.
oktober 2025
Í stýrinum sita:
Eyðfinnur Jacobsen, formaður
Georg F. Hansen
Anita Fuglø
Magnus Pauli Glerfoss
Marita Rasmussen
Óluva í Gong
Stefan í Skorini.
Landsstýrismaðurin við umhvørvis- og vinnu
málum velur eftir tilráðing frá løntakarafeløg
um og arbeiðsgevarafeløgum tríggjar stýris
limir umboðandi løntakarafeløgini og tríggjar
stýrislimir umboðandi arbeiðsgevarar.
Harafturat velur landsstýrismaðurin eisini
formann ella forkvinnu, sum verður valdur
uttan tilráðing frá øðrum.

Arbeiðið at knýta
tættari sambond við
bæði arbeiðsgevarar
og við viðskiftafólkini,
sum einki arbeiði
hava, hevur alstóran
týdning, og stórur
dentur verður lagdur
á hendan partin.
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Í 2020 vóru samlaðu inngjøldini 253,2 mió. krónur, og í 2021
vóru tey 208,3 mió. krónur. Minkingin stavar burturav frá

Mynd 13 / ALS-gjald og samlað inngjøld 1992 – 2021

lækkað, høvdu samlaðu inngjøldini verið á leið 260 mió.

3,3%

krónur. Roknað varð við, at lækkingin fór at hava við sær, at

240

samlaðu inngjøldini fóru at lækkað við á leið 50-52 mió.

220

krónur. Tað vísti seg at halda rættiliga væl, tí tá avtornaði,

200

2,7%

vísti tað seg, at samlaðu inngjøldini vóru á leið 52 mió.
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2004
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2001

0,0%
2002

0
2000

0,3%

1998

20
1999

inngjøldunum, síðani Arbeiðsloysisskipanin varð stovnað í

0,7%

40

1997

Myndin vísir gongdina í ALS-gjaldinum og samlaðu

1,0%

60

1995

krónur í 2021. Ein vøkstur á 3,6%.

1,3%

80

1996

krónum í 2021. Úr 10,27 mia. krónum í 2020 upp í 10,65 mió.

1,7%

1994

Samlaðu lønargjaldingarnar vuksu við sløkum 375 mió.

3,0%

100

1992

óbroytt.

ALS-gjald

120

1993

krónur lægri, enn tey høvdu verið, hevði ALS-gjaldið verið

Samlað inngjøld

ALS-gjald

lækkingini av ALS-gjaldinum. Hevði ALS-gjaldið ikki verið

Inngjøld íalt - mió. kr.

ALS-gjaldið hevur
verið óbroytt 1,25%
síðani 1. januar 2012,
og síðani hevur
verið ein støðugur
vøkstur í samlaðu
inngjøldunum hjá ALS.
Fyrsta januar 2021
lækkaðu ALS-gjøldini
úr 1,25% niður í 1,0%.

1992. Gula strikan vísir ALS-gjaldið (%), meðan stabbarnir
vísa samlaðu inngjøldini í krónum.
Sí mynd 13.
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Mynd 15 / Samlaðu útgjøldini eru býtt soleiðis seinastu árini

Útgjøldini minkaðu
Arbeiðsloysið hevur verið støðugt minkandi síðani ársbyrjan

Miðalupphæddin hvørt útgjaldsskeið var nakað lægri í 2021,

í 2011, tá tað var upp á tað mesta í nýggjari tíð.

enn hon var í 2020 – 1.428 krónur um vikuna í mun til 1.483
krónur um vikuna árið fyri.

Samlaðu útgjøldini eru neyvt knýtt at arbeiðsloysinum, og
tí eru samlaðu útgjøldini eisini minkað støðugt hesi

Kostnaðirnir av starvsvenjingini hava verið støðugt

seinastu árini. Serliga korona-skipanin gjørdi kortini, at

minkandi síðani 2012, men í 2021 kvinkaðu teir nakað

útgjøldini hækkaðu munandi í 2020. Korona hevur ikki

uppeftir aftur. Tá vóru teir 2,3 mió. krónur í mun til 1,9 mió.

beinleiðis ávirkað útgjøldini í 2021, og samlaðu útgjøldini av

krónur í 2020.

Mió. krónur

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vanligur arbeiðsloysisstuðul

43,5

47,3

28,3

45,4

57,1

71,5

92,2

Fiskavirkisskipanin

24,4

19,9

13,8

17,0

15,4

20,2

24,3

-

128,5

-

-

-

-

-

Eftirlønir

4,8

4,3

2,3

-

-

-

-

Starvsvenjing

2,3

1,9

2,2

3,3

3,7

5,8

7,5

Hjálparpakki 1

Arbeiðsmarknaðargjøld

1,3

1,4

0,9

1,3

1,5

1,9

2,3

Førleikamenning og arbeiðsmarknaðarátøk

0,6

2,6

3,2

4,2

4,2

4,8

6,5

76,9

206,0

60,7

71,3

81,8

104,0

132,8

Íalt

vanligum arbeiðsloysisstuðli vóru á leið hálva fjórðu mió.
krónur lægri í 2021 enn í 2020.

Peningaligi týdningurin fyri ALS av starvsvenjingini er
avmarkaður, tí upphæddirnar, sum vera goldnar út í

Í 2021 vóru samlaðu útgjøldini 76,9 mió. krónur. Í 2020 vóru

sambandi við starvsvenjingar, høvdu óansæð verið goldnar

vanligu útgjøldini 77,5 mió. krónur, umframt at tað vórðu

út sum vanligur arbeiðsloysisstuðul, hevði eingin starvs

rindaðar 128,5 mió. krónur út í hjálparpakka 1. Samanlagt

venjing verið.

Mynd 16 / Tal av ársverkum
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vóru útgjøldini 206,0 mió. krónur í 2020.
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frammanundan, tá talið var 262 fólk.

15,0

28

krónur. Minkingin er á leið tvær mió. krónur. Sí mynd 14 og
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2021, var í miðal 324 fólk. Hetta var væl fleiri enn árið

20,0

23

stívliga 2,6 mió. krónur, meðan hon í 2021 var bara 603 tús.

2011

eisini brúktar til hetta endamál. Upphæddin í 2020 var

Talið av fólkum, sum fingu útgjald um fiskavirkisskipanina í

19

umframt eftirlønir og arbeiðsmarknaðargjøld í 2021.

25,0

2010

minkað, er virksemið lagað til, og minni upphæddir eru

19

og arbeiðsmarknaðargjøld í 2020 upp í 24,4 mió. krónur

30,0

2009

vaksandi fram til 2014, men so hvørt sum arbeiðsloysið er

16

mió. krónum í 2021. Úr 20,1 mió. krónum umframt eftirlønir

35,0

2008

átøk og førleikamenning hjá viðskiftafólkunum, vóru
Tal av ársverkum

Útgjøldini um fiskavirkisskipanina hækkaðu við stívliga 4,6

-

Mynd 14 / Samlað útgjøld 1992 - 2021
Útgjøld

Útgjald ísv. Hjálparpakka 1
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Talið av starvsfólkum hevur verið minkandi seinastu

Samlaðu starvsfólkaútreiðslurnar vóru 16,5 mió. krónur í

nógvu árini og er farið úr 44 ársverkum í 2015 niður í 26 í

2020. Í 2021 minkaðu tær við slakari mió. krónur niður í 15,6

2021. Hetta er lægsta tal av starvsfólkum í tíggju ár og

mió. krónur. Umframt minkingina í starvsfólkahópinum,

svarar til eina minking á oman fyri 40% í mun til 2015.

var ein orsøk til minkingina í mun til undanfarna ár, at í
sambandi við korona farsóttina og hjálparpakka 1 arbeiddu

150

Komandi ár verður talið av ársverkum væntandi óbroytt.
128,5

Mió. kr.

200

Starvsfólkakostnaðir

196,4

166,0

132,8

105,1

81,8

71,3

51,2

77,5

76,9
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2021

tillagingar eru høvuðsorsøkir til, at starvsfólkahópurin er

2013

244,3

Minkandi arbeiðsloysi, nýggjar kt-loysnir, umskipingar og

2014

308,4

259,5
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2011

157,3

2012

46,8

49,8
2007

2008

86,5

2009

119,2

110,0

2005

69,3

2004
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52,9

60,2
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80,2
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88,0

144,5
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1999

204,0
1995

98,1

175,2
1994

114,5

284,4
1993

1997

79,6
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50

1998

100

fólk sera nógv yvir. Tað hava tey ikki gjørt í 2021. Sí mynd 16.

minkaður seinastu árini.
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Rakstrarkostnaðir
Samlaðu rakstrarkostnaðirnir í 2021 vóru 3,6 mió. krónur.

Gongdin við munandi sparingum seinnu árini er úrslit av

Tað er í hesum sambandi vert at hava í huga, at donsku

týðandi partur av virkseminum. Hevði tað í rakstrar

Tað er 400 tús. krónur – 10% - minni enn árið framman-

einum miðvísum arbeiði at fáa meiri fyri minni og spara

a-kassarnir bert umsita útgjald av arbeiðsloysisstuðli,

útreiðslunum hjá ALS verið tikið hædd fyri hesum, hevði

undan, tá tær vóru 4,0 mió. krónur. Sí mynd 17.

allastaðni, har tað loysir seg og gevur meining. Miðað

meðan arbeiðsávísing ikki er partur av virkseminum.

munurin á tí, tað kostar at reka ALS og danskar a-kassar,

verður eftir, at hesar útreiðslur komandi árini vera á sama

verið væl størri.

Harvið eru vanligu rakstrarkostnaðirnir nú eru teir lægstu

stigi, og málið er, at ALS framhaldandi verður rikið á

Føroyska Arbeiðsloysisskipanin umsitur bæði útgjald av

síðani 1994 - í 27 ár. Tá er hædd ikki tikin fyri prísvøkstri og

skynsaman hátt.

arbeiðsloysisstuðli, umframt at arbeiðsávísing eisini er

broyttum roknskaparligum meginreglum.
Verður kostnaðurin av at reka føroysku Arbeiðsloysis
Við í rakstarkostnaðunum eru bæði inntøkur og útreiðslur

skipanina borin saman við kostnaðin av at reka donsku

av Losjuni, sum ALS keypti á sumri í 2016.

a-kassarnar, so vísir tað seg, at tað aftur í 2021 var bíligari
at reka ALS samanborið við danskar a-kassar.

Myndin á síðu 33 (mynd 18), vísir gongdina í samlaðu

Mynd 18 / Fyrisitingarútreiðslur, avskrivingar og mvg í føstum 2004-prísum
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Mynd 17 / Samlaðir rakstrarkostnaðir 1992 – 2021 í ársins prísum
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Mynd 19 /Kostnaður til fyrisiting, kr/lim - samanbering við danskar a-kassar
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Tað bar eisini bara til hjá ALS at taka á seg ábyrgdina av

bygninginum við Tinghúsvegin endaliga avskrivaðar, og tá
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Mynd 21 / Eginogn 1992 – 2021

íløgur og avskrivað yvir fleiri ár, síðani hava verið útreiðslu
førd yvir raksturin, so eru samlaðu avskrivingarnar

Í kjalarvørrinum av jaligu gongdini, sum hevur verið á

minkaðar munandi samanborið við 2014. Í árunum, sum

arbeiðsmarknaðinum seinastu árini, eru broytingar

koma, verða tað bara bygningarnir við Tinghúsvegin – tað

gjørdar í Arbeiðsloysisskipanini, og skipanin er lagað til

er ALS-bygningurin og Losjan - sum verða avskrivaðir.

verandi umstøður. Lækkaða inngjaldið og hækkaða
útgjaldið av arbeiðsloysisstuðli hava við sær, at samlaðu

Virðisbrævaognirnar vuksu úr 894,7 mió. krónum við

inngjøldini minka við á leið 50 mió. krónum, og at samlaðu

árslok 2020 til 1.035,5 mió. krónur við árslok 2021.

útgjøldini vaksa nakað. Miðalútgjaldið til hvønn persón er
hækkað við á leið 15% í 2021 í mun til árini frammanundan.

Í 2020 vóru samlaðu fíggjarinntøkurnar 12,4 mió. krónur,

Skipanin er kortini nú so mikið væl fyri fíggjarliga, at hon

sum svaraði til eina renting á 1,42%.

tolir hesar tillagingar – eins og grunnurin eisini megnaði
at átaka sær fyrisitingina og kostnaðin av hjálparpakka 1,

Rentingin í 2021 var væl betur. Samlaðu fíggjarinntøkurnar

sum var øllum føroyska samfelagnum at gagni.

vóru 23,6 mió. krónur, sum svarar til 2,5%.

Sí mynd 21.

Rentingin av partabrøvunum var 22,1%, meðan rentingin
av lánsbrøvunum var ein missur á 1,2%.
Við ársbyrjan í 2021 var eginognin 948,1 mió. krónur, og við
árslok var hon vaksin upp í 1.082,2 mió. krónur.
Tá eginognin frammanundan hesum var størst, tað var í
august mánaði í 2009, var hon stívliga 742 mió. krónur. Nú
stívliga 12 ár seinni ber til at staðfesta, at eginognin nú er
tann størsta, hon nakrantíð hevur verið í søguni hjá ALS.
Gongdin hesi seinastu ellivu árini ella so vísir, at tað kann
vera skjótt hvønn vegin, og at eginognin og harvið
fíggjarligi mátturin hjá skipanini kann vikna skjótt. Tað
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Útlit fyri 2022
Útlitini fyri 2022 eru góð. Arbeiðsloysið var metlágt síðstu

Enn er ov tíðliga at siga nakað við vissu, hvussu

fýra mánaðirnar í 2021, og kvinkaði so nakað uppeftir aftur

avleiðingarnar av krígnum fara at ávirka Føroyar í

í byrjanini av 2022. Men minkaði so aftur frá mars mánaði

longri tíð, men í løtuni eru ikki útlit til, at arbeiðs

í 2022, og er nú niðan fyri 1%.

loysið fer at vaksa stórvegis í 2022.

Føroyskum arbeiðsgevarum tørvar framvegis arbeiðsmegi,

Hinvegin er arbeiðsloysið so lágt, at tað kann illa

og oman fyri 80 fyritøkur eru góðkendar til FAST TRACK-

minka meira, tí tað vil altíð vera ein ávisur meldur av

skipanina, sum ger tað lættari hjá føroyskum arbeiðs

fólki inn á og út av arbeiðsmarknaðinum. Eitt

gevarum at fáa útlendingar til Føroyar at arbeiða. Tað ber

“natúrligt” arbeiðsloysi. Tað ber til at siga, at tað

boð um, at fyritøkurnar framvegis hava nógv at gera, og

“natúrliga” arbeiðsloysið hevur verið á leið 1,5%

sannlíkt fara at hava nógv at gera eina tíð fram.

seinastu fimm árini.

Tíverri er ALS ikki partur, tá útlendingar koma til Føroyar at

Bæði talið av løntakarum og samlaðu lønargjalding

arbeiða. Tað halda vit vera harmiligt, tí okkara fremsta mál

arnar hava verið vaksandi í nógv ár, og tað hava

er at virka fyri, at føroyingar, sum einki arbeiði hava, koma

ongantíð verið so nógvir løntakarar í Føroyum, og tað

aftur til arbeiðis so skjótt sum til ber. Við FAST TRACK-

hava ongantíð áður verið so nógvar lønir goldnar út í

skipanini ber ikki líka væl til at fylgja við tørvinum,

Føroyum sum nú.

føroyskir arbeiðsgevarar hava á starvsfólkum.
Vøksturin tykist vera minkandi, og tað er lítið
Kríggið í Ukraina hevur álvarsamar avleiðingar. Eisini her í

sannlíkt, at lønargjaldingarnar framhaldandi fara at

Føroyum. Prísirnir á flestu vørum og tænastum eru

vaksa á sama hátt sum undanfarin ár, men tørvurin á

hækkaðir nógv, og tað ávirkar einstøku húsarhaldini, eins

arbeiðsmegi er framvegis høgur.

Gjaldførið í 2021

1050

mió.
kr.

2020: 914 mió. kr.

og framleiðslurnar hjá føroyskum fyritøkum dýrka.
Samanumtikið eru útlitini fyri 2022 góð. Arbeiðs
Kríggið hevur eisini ávirkað fíggjarmarknaðirnar, har tað

loysið fer væntandi ikki at vaksa stórvegis, og

hevur verið skrædl, síðani kríggið byrjaði. Renturnar eru

fíggjarliga eru útlitini hjá ALS góð.

hækkaðar, og prísirnir á láns- og partabrøvum eru
lækkaðir nógv. Fyri ALS hevur tað ítøkiliga merkt ein miss á
oman fyri 78 mió. krónur fram til hálvan mai í 2022.
Vónirnar eru, at støðan fer at batna aftur, og at missurin
kemur inn aftur, sum árið gongur.

Gongdin í virkseminum
og fíggjarligu viður
skiftunum hjá skipanini
Rakstrarroknskapurin fyri tíðarskeiðið frá 1. januar 2021
- 31. desember 2021 vísir eitt avlop á 134.107.413 krónur
móti einum avlopi á 37.084.049 krónur fyri tíðarskeiðið
frá 1. januar 2020 - 31. desember 2020.
Stýrið og stjórn eru nøgd við úrslitið fyri 2021.
Gjaldførið er gott, og tøkur peningur, áogn og lætt
umsetilig virðisbrøv hjá Arbeiðsloysisskipanini vuksu í
2021 við 136,4 mió. krónum úr 914.234.177 krónum upp í
1.050.587.238 krónur.

36 | Arbeiðsloysisskipanin Ársfrágreiðing 2021

Arbeiðsloysisskipanin Ársfrágreiðing 2021 | 37

Hendingar eftir
roknskaparlok
Einki er hent eftir árslok, sum ávirkar úrslitið fyri 2021 ella
fíggjarstøðuna við árslok 2021.

Sami tekstur sum á síðu 42
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Nýttur roknskaparháttur

Rakstrarroknskapurin
Um innrokning og virðisáseting

Inngjøld

Starvsfólkakostnaðir

ásetingarnar í ársroknskaparlógini fyri miðalstór feløg í

Inntøkur verða innroknaðar í rakstrarroknskapin, so hvørt

Inngjøld frá arbeiðsgevarum og løntakarum verða

Starvsfólkakostnaðir fevnir um løn og samsýning umframt

bólki C við teimum tillagingum, sum stýrið hevur mett

sum tær verða vunnar. Harumframt verða virðisjavningar

innroknað í rakstrarroknskapin, tá lønin, sum ALS gjaldið

lønartengdar kostnaðir.

neyðugt, og eftir løgtingslóg nr. 113 frá 13. juni 1997 um

av fíggjarligum ognum og skyldum innroknaðar. Í

verður roknað av, verður goldin.

arbeiðsloysistrygging og arbeiðsávísing, sum seinast

rakstrarroknskapinum verða somuleiðis allir kostnaðir,

Ársfrásøgnin hjá ALS fyri 2021 er gjørd í samsvari við

broytt við løgtingslóg nr. 177 frá 17. desember 2020. Talan

íroknað avskrivingar og niðurskrivingar, innroknaðir.

er um hesar tillagingar í mun til ársroknskaparlógina:
Ognir verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er
•

Aðrar materiellar ognir enn grundøki og bygningar

arbeiðsloysistrygging verða innroknað, tá trygging og

ingar upp á materiella støðisogn.

váðaskifti er farið fram áðrenn árslok.
Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir

sannlíkt, at grunnurin í framtíðini fær fíggjarligar

Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir verða tiknir við í

Mettur framtíðarkostnaður viðvíkjandi

Aðrar rakstrarinntøkur fevna um roknskaparupphæddir av

rakstrarroknskapin við teirri upphædd, sum viðvíkur

arbeiðsloysisstuðuli til tey arbeiðsleysu, sum eru í

Skyldur verða innroknaðar í fíggjarstøðuna, tá ið tað er

lítlum týdningi í mun til høvuðsvirksemið hjá grunninum.

roknskaparárinum. Fíggjarligar inntøkur og kostnaðir

skipanini, verður ikki tikin við í fíggjarstøðuna sum

sannlíkt, at grunnurin í framtíðini skal av við fíggjarligar

ein avsett skylda. Metta skyldan verður hinvegin

ágóðar, og virðið á ognini kann gerast upp álítandi.

ágóðar, og virðið á skylduni kann gerast upp álítandi.

fevna um rentur, kursvinning og –tap viðvíkjandi virðis
Útgjøld og útreiðslur til arbeiðsleys

brøvum og vinningsbýti.

Útgjøld til vanligan arbeiðsloysisstuðul, til arbeiðsloysis

upplýst sum ein eventualskylda í einari notu til
•

Av- og niðurskrivingar fevna um ársins av- og niðurskriv

Aðrar inntøkur

verða ikki tiknar við sum ognir í fíggjarstøðuni.
•

Av- og niðurskrivingar
Inngjøld frá sjálvstøðugum vinnurekandi og sjálvboðin

ársroknskapin.

At byrja við verða ognir og skyldur innroknaðar til

stuðul umvegis fiskavirkisskipanina, og til útreiðslur til

Annar skattur og gjøld

Uppsetanin av rakstrarroknskapinum víkur frá

kostprís. Síðani verða ognir og skyldur virðisásettar sum

starvsvenjing verða tikin við í rakstrarroknskapinum, tá

Annar skattur og gjøld fevnir um meirvirðisgjald, ið stavar

lýst niðanfyri fyri einstøku roknskaparpostarnar.

hesi eru útgoldin. Útgjøldini eru tíðargreinaði soleiðis, at

frá keypi av vørum og tænastum.

skemakravinum í ársroknskaparlógini. Inngjøld og

tey útgjøld, ið ikki eru útgoldin áðrenn 31. desember, men

útreiðslur til arbeiðsleys eru drigin saman í serligt
Ávísar fíggjarligar ognir og skyldur verða virðisásettar til

rætturin er vunnin í roknskaparárinum, eru tikin við sum

Sambært løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um

amortiseraðan kostprís, og sostatt verður ein konstant

skyldugur arbeiðsloysisstuðul undir skuld í fíggjarstøðuni

landsskatt og kommunuskatt við seinni broytingum er

Tann nýtti roknskaparhátturin er óbroyttur í mun til

effektiv renta innroknað yvir gildistíðina. Amortiseraður

við árslok í roknskaparárinum.

Arbeiðsloysisskipanin undantikin skattskyldu.

undanfarna ár. Tó er uppsetanin av rakstrarrokn-

kostprísur verður uppgjørdur sum upprunaligur kost

skapinum broytt í 2021 í mun til 2020, soleiðis at

prísur við frádrátti av møguligum avdráttum og ískoyti/

Útreiðslur til arbeiðsleys fevnir um rakstrarútreiðslur av

roknskaparposturin “Aðrar inntøkur” er tikin burtur úr

frádrátti av samlaðu amortiseringini av muninum

Fjølsmiðjuni, umframt útreiðslur til førleikamenning av

“Aðrir uttanhýsis kostnaðir” og vístur á serstakari linju.

millum kostprís og áljóðandi virði.

viðskiftafólkunum hjá ALS.

Í sambandi við innrokning og virðisáseting verður hædd

Aðrir uttanhýsis kostnaðir

tikin fyri væntaðum missum og vandum, sum koma

Aðrir uttanhýsis kostnaðir fevnir um kostnaðir til lýsingar,

áðrenn ársfrásøgnin verður løgd fram, og sum staðfesta

umsiting, høli, innbúgv, kt, viðlíkahald, miss uppá

ella avsanna viðurskifti, ið vóru til staðar fíggjarstøðu

skuldarar v.m. Harumframt verða vanligar íløgur í eitt nú

dagin.

rakstrartól og innbúgv útreiðsluførd sum aðrir uttanhýsis

millum úrslit, áðrenn bruttoúrslit.

Hetta hækkar postin “Aðrir uttanhýsis kostnaðir” í 2020
við 1.087.584 kr.

kostnaðir.
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Fíggjarstøðan

Peningastreymsuppgerð

Materiell støðisogn

Peningastreymsuppgerðin vísir peningastreymar grunsins

Materiell støðisogn verður virðisásett til kostprís við

í árinum býtt á økini rakstrarvirksemi, íløguvirksemi og

frádrátti av samlaðum av og niðurskrivingum.

fíggjarvirksemi og broytingar í tøkum peningi í árinum
umframt tøka pening grunsins við ársbyrjan og ársenda.

Avskrivingargrundarlagið er kostprísur við frádrátti av
væntaðum restvirði eftir lokna nýtslutíð. Grundøki verða

Peningastreymur frá rakstrarvirksemi

ikki avskrivað.

Peningastreymurin frá rakstrarvirkseminum verður
uppgjørdur sum ársins úrslit javnað fyri ikki kontantar

Rakstrarroknskapur
1. januar - 31. desember 2021
Nota
2021
		kr.

2020
kr.

Inngjøld

8

208.252.071

253.154.545

Aðrar rakstrarinntøkur

9

1.083.157

1.087.584

Útgjøld og útreiðslur til Hjálparpakka 1

10

-

-128.495.709

Útgjøld og útreiðslur til arbeiðsleys

11

-76.898.970

-77.521.637
48.224.783

Kostprísur er útveganarprísur umframt kostnaðir, ið

rakstrarupphæddir og broytingar í arbeiðskapitali.

beinleiðis eru knýttir at útveganini til dagin, tá ið ognin er

Arbeiðskapitalurin fevnir um ogn í umferð frádrigið

Skiftisavlop		132.436.258

klár at taka í nýtslu.

stuttfreistaða skuld og tær upphæddir, sum eru partur av

Aðrir uttanhýsis kostnaðir

-4.653.880

5.424.618

tøka peninginum.

Bruttoúrslit		127.782.378

42.800.165

Avskrivingin er eins stór fyri tey einstøku roknskaparárini

12

og er grundað á hesar metingar um nýtslutíðina á

Peningastreymur frá íløguvirksemi

ognunum:

Peningastreymurin frá íløguvirkseminum fevnir um gjøld í

Starvsfólkakostnaður

1

-15.556.018

-16.508.113

sambandi við keyp ella sølu av feløgum og virksemi

Av- og niðurskrivingar		

-419.269

-323.476

umframt keyp ella sølu av immateriellari, materiellari og

Úrslit áðrenn fíggjarpostar		

111.807.091

25.968.576

Peningastreymur frá fíggingarvirksemi

Fíggjarligar inntøkur		

23.241.651

12.522.046

Vinningur ella tap verða innroknað í rakstrarroknskapin

Peningastreymurin frá fíggjarvirkseminum fevnir um

Fíggjarligir kostnaðir		

-79.674

-416.832

undir ávikavist aðrar rakstrarinntøkur ella aðrar rakstrar-

broytingar í stødd ella samanseting av stovnsfæi grunsins

Úrslit áðrenn skatt		

134.969.068

38.073.790

kostnaðir.

og kostnaðum knýttir at hesum umframt upptøku av
Annar skattur og gjøld		

-861.655

-989.741

Ársúrslit		134.107.413

37.084.049

Bygningar

Brúkstíð

Restvirði

20-50 ár

0-32 %

fíggjarligari støðisogn.

lánum og gjaldan av avdráttum.

Onnur virðisbrøv og kapitalpartar, støðisogn
Kapitalpartar verða virðisásettir til dagsvirði.

Tøkur peningur
Tøkur peningur fevnir um tøkar peningaupphæddir og

Áogn

stuttfreistað virðisbrøv, sum uttan forðing kunnu

Yvirskotsbýti

Áogn verður virðisásett til amortiseraðan kostprís, sum

umbýtast til tøkan pening, og har vandin fyri virðis

vanliga svarar til áljóðandi virði við frádrátti av væntaðum

broytingum ongan týdning hevur.

Flutt úrslit		

missi.

134.107.413

37.084.049

		134.107.413

37.084.049

Yvirlit yvir høvuðs- og lyklatøl
Virðisbrøv og kapitalpartar

Frágreiðing til lyklatølini.

Virðisbrøv og kapitalpartar, ið eru innroknaðir undir ogn í
umferð, verða virðisásettir til dagsvirði (børskursin) við

Høvuðsavkast

Úrslit áðrenn fíggjarpostar x 100		
Ognir til samans

roknskaparlok. Dagsvirðið verður ásett út frá seinast
skrásetta sølukursinum.
Tryggleikastig

Skyldur

Eginogn ultimo x 100 		
Ognir til samans við árslok

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

Eginpeningsavkast

Vanlig úrslit eftir skatt x 100
Miðal eginogn
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Fíggjarstøða tann 31. desember 2021
Nota

Fíggjarstøða tann 31. desember
2021

2020

kr.

SKYLDUR		kr.

kr.

2021

2020

OGN		kr.

Nota

Grundøki og bygningar		

34.268.597

34.687.865

Stovnsfæ		93.840.006

93.840.006

Materiell støðisogn

34.268.597

34.687.865

Fluttur vinningur		

988.319.262

854.211.850

5

1.082.159.268

948.051.856

Vøru og tænastuskuld		

992.483

1.322.739

2

Eginogn
Onnur virðisbrøv og kapitalpartar

3

5.056.250

10.085.482

Fíggjarlig støðisogn		

5.056.250

10.085.482

Skyldugur arbeiðsloysisstuðul

16

5.255.728

6.383.540

Onnur skuld

17

1.504.606

3.249.389

Stuttfreistað skuld		

7.752.817

10.955.668

Støðisogn til samans		

39.324.847

44.773.347

Áogn av tænastum

13

10.792.343

13.015.971

Onnur áogn

14

233.083

12.750

Áogn		11.025.426

13.028.721

Skuld til samans		

7.752.817

10.955.669

1.030.417.956

884.577.010

Skyldur til samans		

1.089.912.085

959.007.524

Virðisbrøv		1.030.417.956

884.577.010

Virðisbrøv

Tøkur peningur

4

15

9.143.856

16.628.446

Ogn í umferð til samans		

1.050.587.238

914.234.177

Ogn til samans		

1.089.912.085

959.007.524
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Peningastreymsuppgerð
1. januar - 31. desember 2021
Nota

2021

2020

		kr.

kr.

Ársúrslit		134.107.413

37.084.049

Avskrivingar		419.269

323.476

Broyting í rakstrarkapitali		

-1.199.558

4.672.487

Peningastreymur frá rakstri áðrenn fíggjarpostar		

133.327.124

42.080.012

Peningastreymur frá rakstrarvirksemi		

133.327.124

42.080.012

Keyp av materiellari støðisogn		

-

-74.806

Søla av fíggjarligari støðisogn v.m.		

5.029.232

-

Peningastreymur frá íløguvirksemi		

5.029.232

-74.806

Broyting í tøkum peningi		

138.356.356

42.005.206

Tøkur peningur		

16.628.446

7.446.625

Virðisbrøv		884.577.010

851.753.625

Tøkur peningur 1. januar		

901.205.456

859.200.250

Tøkur peningur 31. desember		

1.039.561.812

901.205.456

Tøkur peningur kann sundurgreinast soleiðis:			
Tøkur peningur		

9.143.856

16.628.446

Virðisbrøv		1.030.417.956

884.577.010

Tøkur peningur 31. desember 2021		

901.205.456
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Notur til ársfrásøgnina
1

3

FÍGGJARLIG STØÐISOGN

2021
kr.

2020
kr.

12.826.879

13.779.402

Útveganarvirði 1. januar		

10.085.482

1.856.407

1.811.262

Frágongd í árinum		

-5.029.232

Onnur lønartengd gjøld

726.248

783.846

Útveganarvirði		

5.056.250

Annar starvsfólkakostnaður

146.484

133.603

Niður- og avskrivingar 1. januar		

-

15.556.018

16.508.113

Niður- og avskrivingar		

-

Roknskaparligt virði 31. desember		

5.056.250

2021
kr.

2020
kr.

6.580.961

9.617.800

1.023.836.995

874.959.210

1.030.417.956

884.577.010

Starvsfólkakostnaður
Lønir
Eftirlønartryggingar

		

Onnur virðisbrøv		

		
Av hesum er samsýning til leiðsluna:			
Stjórn og stýrið

1.249.203

1.291.286

Ársverk í miðal

26

27

4

VIRÐISBRØV
Lánsbrøv Føroya Landstýri

Í 2020 var, umframt starvsfólkaútreiðslurnar omanfyri, starvsfólkakostnaður eisini innroknaður, sum partur av útreiðslum

Onnur virðisbrøv

til arbeiðsleys. Hesin kostnaður var í sambandi við Fjølsmiðjuna og var fyri 2020 til samans 1.777 kr. Hetta er ikki galdandi
fyri 2021.

		

2

Fluttur		
5
EGINOGN		
		
Stovnsfæ
vinningur
Til samans

MATERIELL STØÐISOGN
Grundøki og bygningar		

Salda við ársbyrjan 1. januar 2021

93.840.006

854.211.849

948.051.856

Keypsvirði 1. januar		

37.804.363

Ársúrslit

-

134.107.413

134.107.413

Tilgongd í árinum		

-

Eginogn

93.840.006

988.319.262

1.082.159.268

Keypsvirði		

37.804.363

Av- og niðurskrivingar 1. januar		

3.116.497

Avskrivingar í árinum		

419.269

Av- og niðurskrivingar		

3.535.769

Roknskaparligt virði 31. desember		

34.268.597

6

EVENTUALSKYLDUR V.M.
Við árslok 2021 vóru 201 fólk, sum høvdu rætt til arbeiðsloysisstuðul. Um øll hesi verða fulltíðararbeiðsleys, til tey
hava brúkt allar dagar, tey hava eftir við rætti til arbeiðsloysisstuðul, so verður samlaði kostnaðurin hjá ALS av
hesum umleið 79,1 mió. kr. í 2022, 2023 og 2024.

7

NÆRSTANDANDI PARTAR
Føroya Landstýri velur stýrið í ALS.
ALS hevur avtalu við Trygdargrunn Fiskivinnunar og Fasta Gerðarætt um, at ALS hevur um hendi umsitingina av
virkseminum Trygdargrunni Fiskivinnunar og Fasta Gerðarætti.
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ALS
Tinghúsvegur 14
Tel 34 95 50
als@als.fo
www.als.fo
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