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til 
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§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 107 frá 22. desember 

1999 um áseting og javning av 

almannaveitingum, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 120 frá 7. desember 2012, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1) Í § 3, nr. 1 verður “Viðbót til 

fólkapensjón – støk  2013  

38.916,00” broytt til: “Viðbót til 

fólkapensjón – støk  2014  

43.452,00”. 

2) Í § 3, nr. 1 verður “Viðbót til 

fólkapensjón – gift hvør  2013  

30.120,00” broytt til: “Viðbót til 

fólkapensjón – gift hvør  2014  

33.372,00”.  

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og hevur 

virknað fyri útgjalding av veitingum frá og 

við februar mánaði 2014. 

   

 

Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

Endamálið er at tryggja fólkapensjónistum, ið bert hava fólkapensjónina og samhaldsfasta at 

liva av, eina hækkaða pensjón.  

 Um 4.500 føroyingar hava  so at siga bert fólkapensjón og samhaldsfasta at liva av. Hesir 

støku pensjónistar mugu klára seg fyri góðar 10.000 kr. um mánaðin, áðrenn skatt, og smáar 

9.000 kr., áðrenn skatt, um talan er um giftan pensjónist. 

 Hetta er ein sera lág inntøka í dagsins samfelag. Tí kostnaður fyri býli, olju, mat og klæðir 

v.m. gerst alsamt hægri, samstundis sum fólkapensjónin als ikki er hækkað samsvarandi.  

Fyri at bøta um støðuna hjá teimum pensjónistum, ið bert hava fólkapensjón at liva av, verður 

við hesum skotið upp at hækka viðbótina til fólkapensjónina við 3.000 kr. um árið fyri giftar 

fólkapensjónistar, og 4.200 kr. um árið fyri stakar fólkapensjónistar.   

 

Henda upphædd verður løgd afturat prístalshækkingini av viðbótini á 0,85% í 2014. 

 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Mett verður, at umleið 4.500 fólkapensjónistar fáa fulla viðbót í dag. Samlaði meirkostnað-

urin fyri landskassan verður umleið 16 mió. kr. fyri henda partin. Hartil eru umleið 550 

fólkapensjónistar, ið fáa partvísa viðbót. Leysliga mett, verður hækkingin mett at geva 



landskassanum ein meirkostnað á 1-2 mió. kr. Samlaði meirkostnaðurin til viðbót við hesum 

lógaruppskoti gerst sostatt 17-18 mió. kr. 

 

Men fólkapensjónistar, ið bert hava fólkapensjón at liva av, eru ein bólkur, ið hevur stóran 

tørv á hækkaðari inntøku. Væntast má tí, at meginparturin av hækkingini fer til beinleiðis 

nýtslu, og at ein partur av hesi upphædd tí kann væntast at koma inn aftur sum avleiddar 

MVG-inntøkur og partvíst sum avleiddur skattur.   

 

Hetta lógaruppskot verður fult fíggjað. Partvíst við avlopi á 5 mió. kr., ið er á játtanini til 

fólkapensjón í 2013. Mælt verður til, at hesar 5 mió. kr. fylgja við til fíggjarárið 2014 og 

verða nýttar til at hækka viðbótina.  

 

Hartil verður í alternativu fíggjarkørmunum hjá andstøðuflokkunum mælt til at hækka 

játtanina til eftirlit hjá TAKS við 4 mió. kr. Royndir í grannalondum okkara vísa, at hetta skal 

væntast at geva eina meirinntøku á 16 mió. kr. Netto fer hetta átak at geva landinum 12 mió. 

kr. í eyka inntøku. 

 

Umframt hetta, væntast ein avleidd avgjalds- og skattainntøka, ið tó ikki verður nýtt til 

fígging av hækkaðu viðbótini. 

 

Umsitingarligar avleiðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið fær umsitingarligar avleiðingar.  

 

Sosialar avleiðingar 

Tann partur av føroyingum, ið bert hevur fólkapensjónina at liva av, fær við hesum uppskoti 

eina hækking av inntøku síni. Hetta fer at gera henda samfelagsbólk betur fyri fíggjarliga. 

 

Umhvørvisligar avleiðingar og avleiðingar á altjóða sáttmálar 

Uppskotið verður ikki mett at hava umhvørvisligar avleiðingar, ella avleiðingar fyri altjóða 

sáttmálar. 

 

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1  

Broytingin inniber, at viðbótin til fólkapensjónina hækkar við 3.000 kr. árliga fyri giftar 

fólkapensjónistar, og 4.200 kr. árliga fyri stakar pensjónistar. 

 

Til § 2 

Gildiskomuregla 
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