
Jenis av Rana  

Bill Justinussen 

løgtingsmenn 

vegna Miðflokkin 

 

Løgtingið 

 

Løgtingsmál nr. 123/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn 

  

Uppskot 

til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 39 frá 7. mai 1991 um 

arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 103 frá 3. november 

2016, verða gjørdar hesar broytingar: 

1. Í § 3, stk. 1, verður “trý ár” broytt til: 

“fimm ár”. 

 

2. Í § 3, verður stk. 2 strikað. 

Stk. 3 verður eftir hetta stk. 2. 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar: 

Samhaldsfasti Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnurin - soleiðis kallaðist hann, tá hann varð 

stovnsettur í 1992. Byrjað varð at gjalda út úr Samhaldsfasta, sum hann í dag kallast, í 1997. Saman 

við fólkapensjónini varð hann ætlaður at tryggja livistøði føroyinga í aldurdóminum. 

 

Samstundis sum fíggjarliga grundarlagið varð tryggjað varð útgjaldið varisliga hækkað og gjørdist 

harvið eitt kærkomið ískoyti hjá mongum pensjónistum, fyrst av øllum teimum, sum ikki høvdu 

verið so heppin at kunna tryggja sær aðra privata pensjón. 

Tó broyttist kósin markant fyri ári síðani, tá politiski myndugleikin brádliga valdi at samantengja 

eina minking í fólkapensjónini við eina hækking úr Samhaldsfasta. Hetta varð gjørt á slíkan hátt, 

varð sagt, at hesar broytingar, saman við øðrum reguleringum, skuldu samsvara í virði – t.v.s. at 

pensionisturin ikki skuldi merkja nakað fíggjarligt afturstig. Útrokningar hava tó víst, at landskassin 

á hendan hátt spardi 21 milliónir krónur í fólkapensjónum í fjør, hetta tí at grundupphæddin kostaði 

42 milliónir minni enn í 2015, men viðbótin kostaði 21 milliónir meira. Á hendan hátt vórðu 

útreiðslur til fólkapensjón fluttar úr landskassanum í Samhaldsfasta, haðani útgjaldið hækkaði við 

900 kr. um mánaðin. 



Tó at intentiónirnar óivað hava verið góðar, so hevur hendan minkingin í fólkapensjónini rakt mong 

ósek fólk av teirri orsøk, at útgjaldið til fólkapensjón og útgjaldið úr Samhaldsfasta byggja á hvør 

sítt grundarlag. Eitt er, at fólkapensjónsútgjaldið er skattafrítt, meðan útgjaldið úr Samhaldsfasta er 

skattskyldugt, annað og álvarsamari er, at meðan fólkapensjónin so gott sum ongan setir eftir, so eru 

fleiri bólkar, sum verða ymiskt viðfarnir av hesum báðum skipanum. Soleiðis hava vit í dag brotið 

við grundleggjandi ætlan teirra, sum stovnsettu fólkapensjónina, um at øll skulu fáa sama rætt til 

almenna grundpensjón á ellisárum. Tí meðan grundupphæddin í fólkapensjónin ongan mun ger, so 

ger samhaldsfesti (við 40 ára bústaðarkravi sínum) mun á útgjaldsupphæddini, alt eftir hvussu mong 

av hesum árum tú hevur búð í Føroyum. Hetta rakar m.a.: 

..... føroyingar, sum vegna starv sítt umborð á útlendskum skipum, noyðast at vera skrásettir í 

fremmandum fólkayvirlitum (t.d teir, ið sigla við grønlendskum skipum) 

..... trúboðarar, sum í tænastu hins hægsta hava verið skrásett í øðrum londum partar av lívi teirra 

..... tey, sum sum hava goldið inn í Samhaldsfasta alla tíðina síðani grunnurin byrjaði, men sum 

hava búð í Føroyum í styttri enn 40 ár 

..... tey, sum eftir loknan lestur ikki náa at búgva nóg leingi í Føroyum til dagin, tey náa 

pensionistaaldur 

Og tíverri eru kanska fleiri onnur, sum vit enn ikki hava varnast. 

Við uppskoti okkara vilja vit í Miðflokkinum tryggja okkum, at ongin verður verri fyri í sambandi 

við at politiski myndugleikin hevur minkað, og kanska fer at minka enn meira, um fólkapensjónina, 

uttan at varnast, at hann, sum hildin verður viga uppímóti, Samhaldsfasti, ikki gevur øllum tað 

mótkompensasjón, hildið var. 

Kapittul 2. Fíggjarligar avleiðingar 

Sambært ársfrágreiðingini hjá AMEG fyri 2015 var talið av pensjónistum, sum fingu pensjón frá 

AMEG 7.912. Av hesum búðu 651uttanlands. 795 fingu brotpensjón, tað vil siga ikki fulla pensjón. 

Av hesum 795  persónunum búgva 529 uttanlands, meðan 266 hava heimstað í Føroyum. 

Tað er ikki upplýst, hvussu stór samlaða upphæddin til brotpensjón var. Tí byggja viðmerkingarnar 

um fíggjarligar avleiðingar á metingar. Mett verður, at miðalið fyri tey, sum fáa brotpensjón, er 

helvtin av fullari upphædd. Full upphædd fyri 2017 er kr. 48.300. Vøksturin í talinum av 

pensjónistum frá 2016 til 2017 er 2,54%. Tað merkir, at talið av teimum, sum fáa úr AMEG, er 815 

í 2017. Við hesum sum grundarlagi verður mett, at meirkostnaðurin verður kr. 19.686.838. 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

Til § 1: Í galdandi løgtingslóg er tað soleiðis, at hvør persónur hevur rætt til 

arbeiðsmarknaðareftirløn, ið hevur fylt 67 ár, og sum í minst trý ár, meðan hann var millum 15 og 

67 ára gamal, tá hevði fastan bústað í Føroyum og var skrásettur í fólkayvirlitinum í Føroyum.  

Kravið um fastan bústað í Føroyum í minst trý ár, verður her broytt til fimm ár. Orsøkin til hesa 

broyting er, at brøkpensjónin í § 3, stk. 2 verður strikað. Hetta vil siga, at øll sum hava havt fastan 

bústað í Føroyum í fimm ár ella meira, hava rætt til fult útgjald úr samhaldsfasta.  

Til § 2: Áseting um gildiskomu.  



 

Á Løgtingi, 7. mars 2017 

 

Jenis av Rana    Bill Justinussen 


