
ALS-ordningen
og Coronapandemien



Vad jeg skal beretta om
denne halva timan?



• 12. mars til 31 august 2020

• Corona rammer Færøerne  -
etableringen, håndteringen og udfasing 
af en ordning med koronadagpenge for 
lønmodtagere og næringsdrivende

• En beretning om håndtering, etablering
og administrering af en tidsbestemt
koronaordning på arbejdsmarkedet på
Færøyene - den mindste nordiske nation.



Men først nogle fakta om
det færøske samfund

– sætte vores perspektiv ind
i en nordisk sammenhæng



Arbejdsstyrke

31.968
(Age: 15-74)
82% aktive

80.000 får, længste 
vejstrækning 106 km

4 undersøiske 
tunneller og verdens 

eneste med 
rundkørsel

Befolkning, 2022

54.072
51,9% mænd
48,1 kvinder

Lagtinget 
33 medlemmer
29 kommunur 

123 nationaliteter

Arbejdsløshed

0,9%
1. april 2022



Arbejdsstyrke

31.968
(Age: 15-74)
82% aktive

80.000 får
længste vejstrækning 

106 km
4 undersøiske 

tunneller - verdens 
eneste med rundkørsel

Befolkning, 2022

54.072
51,9% mænd
48,1 kvinder

Arbejdsløse pers.

129
10. Sept. 2022

Lagtinget 
33 medlemmer
29 kommuner 

123 nationaliteter



Det færøske arbejdsmarked
– rollen hos ALS arbejdsløsheds-

forsikringssystemet



Tinganes

• Lovpligtigt arbejdsløshedsforsikringsystem 1992

• Dansk/nordisk inspireret

• Arbejdsgivere og lønmodtagere finansierer

• A-kasse, jobcenter m/arbejdsmarkedspolitiske
redskaber

• Finansieret udenfor den offentlige finanslov

• Selvstændig fond

• Bestyrelse vælges af minister

• Hjemmel i loven om kunne pålægges andre
opgaver



ALS
• Lov om arbejdsløshedskasse

og jobcenter

• 7 bestyrelsesmedlemmer

• 6 repræsenterer
arbejdsmarkeds parter

• den 7 formand

• Valgt for 4 år
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hvoraf 6 repræsenterer
arbejdsmarkeds parter den 7 
formand

• Valgt for 4 år

Finans
• Aktuel formue 1.1 mia dk kr

• Arbejdsgivere betaler 1 % af
alle lønudbetalinger

• Lønmodtagere betaler 1 % af
løn (max kr. 6.500 d kr).
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ALS og regeringen
• Minsiter vælger bestyrelse

• Udenfor finansloven

• Udenfor lagtingets revision

• ALS en offentlig myndighed
under lagtingets ombuds-
mand-, fvl- og off lovens
domæner.

• Ministerens ansvar



2000 2010 2020

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jan -
apr.
2022

13%

7%

1%

Historisk arbejdsløshed i %
(1992-1993 økonomisk krise – masse fraflytning) 1995 – 2022 



1%



ALS og Coronaordningen



11. mars … alt fryd og gammen
På vej ind i et rekord år på alle parametre

– økonomisk vækst, turisme boom, rekordstor lakseopdræt, 
fiskeexport, musikfestivaler, befolkningsvækt….













Stormvarsel



2020











Tidslinje
12.3 - 31.8.20



Kæmpe udfordring
– behov for hurtige

løsninger



13. mars

Masseopsigelser hvis
ikke en ordning

MAR MAR

14. mars

Møte i
ministeriet

MAR

16. mars

Bemærkninger
Ministerium

– færdigt forslag

MAR

15. mars

Arbejdsforslag –
samarbejde NAV

MAR

17. mars

Bestyrelsesmøte, 
Regeringsmøte

MAR

12. mars

Nedlukning

12. mars

Nedlukning

MAR

12. mars

Nedlukning

18. mars

Lovforslag
vedtaget i
Lagtinget



JUNI

19. juni

Forlængning af
ordningen til

30. august

MAR

24. mars

Indmeldelse i
Coronaordningen

JUNI

30. juni

Lovens
ophør

AUG

18 mars

Lovforslag
vedtaget i
lagtinget

30. august

Ordningen
slutter

MAR

30. mars

Første
udbetaling



Beskrivelse af de 3 
coronaordninger



+ Lærlinge
+udenlændinge med 
arbejds- og 
opholdstilladelse.

Tegne forsikring og 
tilmelde sig ordningen

Ordning fra socialminister
– lagt til ALS at 
administrere.

§
Lønmodtagere

§
Selvstændige

§
Folkpensionister



Coronaordningen



• Lønmodtager hjemsendt fuldt/delvist
p.g.a corona

• Ansættelsesforhold –arbejdsspligt

• Arbejdsgiver ansvar for at indmelde
ansatte i ordningen oplyse ændringer
pr. 14 dag

• Selvstændige – tegne forsikring –
anmelde nedgang/stop i virksomhed
p.g.a corona

• Oplyse ændringer pr. hver 14 dag

• Modregne anden ny lønindtægt

• Udbetaling hver 14. dag

Max
20.000

mdr.



• Egen IT-afdeling – IT-system – fleksibelt

• Fleksible og dygtige medarbejdere

• Enkel løsning

• Ny hjemmeside

• War room



Statistik



4.769 personer / x100 DK størrelsesorden = 476.900

Procentdel af befolkningen
i Coronaordningen



1.1.20 2.1.20 3.1.20 4.1.20 5.1.20 6.1.20 7.1.20 8.1.20 9.1.20 10.1.20 11.1.20 12.1.20

Personer i Coronaordningen
2020

Coronaordningen

Arbejdsløshed

299

4.769

266
606



Ministeriet for arbejdsmarked: 17,1 mDKK (forlængning 30 juni – 30 august)
Socialministeriet: 2,2 mDKK (folkpensionister)

Coronaordningen
Kostnader (x100 DK størrelsesordning 12.850 mia. DKK

(mDKK)



Opsamling og konklusioner



Hurtig 
fleksibel 
løsning

Kan en mus have det samme skelet som en dinosaur?



• Hurtig hjælp var vigtig!

• Enkle løsninger

• Arbejdsgivere indmeldelsespligten

• Information 

• Af 600 i ordningen ved dens 
afslutning , var der stort set ingen, 
som blev arbejdsløse



• Fleksible ansatta

• Skærpet vejledning/hjælp

• IT-system

• Stor økonomisk styrke i ALS-
fonden

• Arbejdsmarkedets parter tog 
ansvar



• Fokus på formålet med ordningen

• Ordningen løser (ikke dyrker) 
problemer

• Motiverende med en solnedgangs-
bestemmels i loven for ordningens
afslutning



Sammenhold



Tak
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