
Fakta um tillagað starv 

Tillagað starv er til persónar á vanliga arbeiðsmarknaðinum, sum hava varandi skert arbeiðsføri.  

 

Eins og øll onnur á arbeiðsmarknaðinum fær persónur í tillagaðum starvi  eisini sáttmálaløn fyri tað, sum 

hann arbeiðir. Hevur persónurin t.d. 40% arbeiðsføri, tá rindar arbeiðsgevarin 40% av lønini. Aftrat lønini 

fær persónurin eisini eitt lønarískoyti. Lønarískoytið er tann upphædd, sum manglar í fyri at koma upp til 

sáttmálaløn. Tó kann lønarískoyti í mesta lagi vera 22.000 kr. um mánaðin, umframt frítíðarløn og 

eftirlønargjald. Tað merkir, at persónurin altíð fær sína løn fyri tað, sum hann arbeiðir og so upp til 22.000 

kr. um mánaðin aftrat lønini. 

 

Tað verður ongantíð kompenserað meir enn upp til tann brøkin, sum viðkomandi arbeiddi í áðrenn tillagað 

starv. Varð arbeitt hálva tíð áðrenn, so verður ongantíð givið meir enn hálv løn samanlagt í tillagaðum 

starvi.  

 

Broytingin 

Frameftir vera tvær skipanir: 

1. Tey, sum eru í tillagaðum starvi í dag, 

2. Tey, sum koma í nýtt tillagað starv frá 1. januar 2021 

 

1. Persónar, sum í dag eru í tillagaðum starvi: Hægst møguliga lønarískoytið lækkar úr 22.000 kr. um 

mánaðin niður til 19.900 kr. um mánaðin, umframt frítíðarløn og eftirlønargjald. Tað merkir, at persónurin í 

tillagaðum starvi altíð fær sína løn fyri tað, sum hann arbeiðir, og so upp til 19.900 kr. um mánaðin aftrat 

lønini. Tað verða ikki gjørdar aðrar broytingar í verandi tillagaðu størvunum. 

 

2. Persónar, sum koma í nýtt tillagað starv frá 1. januar 2021: Treytin fyri at fáa játtað tillagað starv verður 

óbroytt. Tann, sum hevur rætt til tillagað starv í dag, hevur eisini rætt til tillagað starv í 2021. 

 

Persónur í tillagaðum starvi fer eisini frameftir at fáa sáttmálaløn frá arbeiðsgevaranum fyri tað, sum hann 

arbeiðir. Hetta verður ikki broytt. Harumframt hevur viðkomandi rætt til eitt lønarískoyti, sum verður 

roknað øðrvísi enn í dag.  

 

Tað verður tann, sum hevur lægstu arbeiðslønina, sum fer at fáa hægsta lønarískoytið. Lønarískoytið verður 

roknað soleiðis: Fyri at hava rætt til tillagað starv skal arbeiðsgevarin rinda í minsta lagi 2.000 kr. um 

mánaðin í arbeiðsløn. Tá er lønarískoytið 18.552 kr., umframt frítíðarløn og eftirlønargjald. Tað merkir, at øll 

í tillagaðum starvi verða tryggjað í minsta lagi 20.552 kr. um mánaðin. Ískoytið lækkar stigvíst, so hvørt 

arbeiðslønin hækkar. Fyri hvørjar 1.000 kr. arbeiðslønin hækkar, tá lækkar lønarískoytið við 400 kr.  

 

Dømi:  

Arbeiðsløn er 5.000 kr., tá er lønarískoytið 17.350 kr. Inntøkan tilsamans er 22.350 kr. um mánaðin. 

Arbeiðsløn er 10.000 kr., tá er lønarískoytið 15.350 kr. Inntøkan tilsamans er 25.350 kr. um mánaðin. 

Arbeiðsløn er 15.000 kr., tá er lønarískoytið 13.350 kr. Inntøkan tilsamans er 28.350 kr. um mánaðin. 

Arbeiðsløn er 20.000 kr., tá er lønarískoytið 11.350 kr. Inntøkan tilsamans er 31.350 kr. um mánaðin. 

Arbeiðsløn er 25.000 kr., tá er lønarískoytið 9.350 kr. Inntøkan tilsamans er 34.350 kr. um mánaðin. 

Arbeiðsløn er 30.000 kr., tá er lønarískoytið 7.350 kr. Inntøkan tilsamans er 37.350 kr. um mánaðin. 

Arbeiðsløn er 35.000 kr., tá er lønarískoytið 5.350 kr. Inntøkan tilsamans er 40.350 kr. um mánaðin. 


