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Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í  

Løgtingslógaruppskotinum 

 

Galdandi orðingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í § 3, nr. 1, 8. rað um viðbót til hægstu 

fyritíðarpensjón – støk, er upphæddin kr. 

71.928,00.  

 

 

Í § 3, nr. 1, 9. rað um viðbót til hægstu 

fyritíðarpensjón – gift hvør er upphæddin kr. 

64.944,00.  

 

 

Í § 3, nr. 1, 10. rað um viðbót til miðal 

fyritíðarpensjón – støk er upphæddin kr. 

23.340,00.  

 

 

Í § 3, nr. 1, 11. rað um viðbót til miðal 

fyritíðarpensjón – gift hvør er upphæddin kr. 

20.280,00.  

 

 

Í § 3, nr. 1, 12. rað um viðbót til lægstu 

fyritíðarpensjón – støk er upphæddin kr. 

22.032,00. 

 

 

Í § 3, nr. 1, 12. rað um viðbót til lægstu 

fyritíðarpensjón – gift hvør er upphæddin kr. 

17.668,00. 

 

 

Løgtingslógaruppskotið 

 

§ 1 
Í løgtingslóg nr. 107 frá 22. desember 1999 

um áseting og javning av almannaveitingum, 

sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 164 frá 

24. desember 2015, verða gjørdar hesar 

broytingar:  

 

1. Í § 3, nr. 1, 8. rað um viðbót til hægstu 

fyritíðarpensjón – støk verður “2014” 

broytt til: “2018” og “71.928,00” broytt 

til: “49.452,00”. 

 

2. Í § 3, nr. 1, 9. rað um viðbót til hægstu 

fyritíðarpensjón – gift hvør verður “2014” 

broytt til: “2018” og “64.944,00” broytt 

til: “51.420,00”. 

 

3. Í § 3, nr. 1, 10. rað um viðbót til miðal 

fyritíðarpensjón – støk verður “2014” 

broytt til: “2018” og “23.340,00” broytt 

til: “14.652,00”. 

 

4. Í § 3, nr. 1, 11. rað um viðbót til miðal 

fyritíðarpensjón – gift hvør verður “2014” 

broytt til: “2018” og “20.280,00” broytt 

til: “18.684,00”. 

 

5. Í § 3, nr. 1, 12. rað viðbót til lægstu 

fyritíðarpensjón – støk verður “2014” 

broytt til: “2018” og “22.032,00” broytt 

til: “13.860,00”. 

 

6. Í § 3, nr. 1, 13. rað viðbót til lægstu 

fyritíðarpensjón – gift hvør verður “2014” 

broytt til: “2018” og “17.668,00” broytt 

til: “17.064,00”. 

 

§ 2 
Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og er galdandi fyri 

útgjald av veitingum frá og við februar 2018.  



 

Stk. 2. Árligu veitingarupphæddirnar í § 1, nr. 

1 - 6, verða við útgjald í 2018 býttar við 12 og 

faldaðar við 11.  

 


