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Hoyringssvar til lógaruppskotini hjá Almannamálaráðnum viðgjørd í evnum 

(ummælisskjal) 
 

 Broytt samanseting av pensjón 

 Mótrokning millum hjún 

 Útsett pensjón 

 Framskundað pensjón 

 Pensjónsaldur 
 

 

Broytt samanseting av pensjón 

 

Mótrokningarmarkið ov lágt (30.000 kr.) 

Fleiri av hoyringspørtunum hava viðmerkt, at markið í frádráttarfríu inntøkuupphæddini 

(mótrokningarmarkið) eigur at broytast, tí hetta er ov lágt.  

 

Viðmerking: Í verandi pensjónsskipan er markið 61.900 kr., og í nýggju skipanini var skotið upp at lækka 

hetta niður á 30.000 kr. Politisk semja er tó um at hækka mótrokningarmarkið úr kr. 30.000 upp í kr. 

45.000, og eru lógaruppskotini tillagaði hesum. 

 

Markið fyri mótrokning skal javnast (mótrokningargrundarlagið verður prístalsregulerað) 

Fleiri hoyringspartar hava víst á, at markið fyri mótrokningini eigur at verða javnað. 

 

Viðmerking: Í uppskoti til løgtingslóg um javning verður mótrokningargrundarlagið javnað. Uppskotið  er ein 

partur av pensjónsnýskipanini, og verður lagt fram samtundis av landsstýrismanninum í fíggjarmálum. 

 

 

Mótrokning í egnari inntøku í verandi skipan ov hørð (60%) 

Fleiri hoyringspartar hava víst á, at mótrokning í egnari inntøku í verandi skipan er ov hørð. 

 

Viðmerking: at broyta reglurnar fyri mótrokning í verandi skipan er ikki partur av hesi nýskipan, eins og tað 

hevði verið kostnaðarmikið fyri landskassan at lækka mótrokningarmarkið uttan víðari. Mótrokning í egnari 

inntøku fyri pensjónistar í verandi skipan verður ikki broytt, sí tó viðmerkingar niðanfyri um mótrokning 

millum hjún. 

 

Grundupphæddin skal vera mótrokningarfrí 

Fleiri av hoyringspørtunum hava við skiftandi grundgevingum víst á, at grundupphæddin er fyri øll, og tí 

eigur ikki at verða mótroknað í henni.  

 

Viðmerking: Endamálið við lógini um tvungna uppsparing var í størri mun at tryggja, at fólk sjálvi spara upp 

til egna pensjón, og at trýstið á almennnu útreiðslurnar til pensjón skuldu lækka. Sum liður í hesum er tískil 

avgjørt at mótrokna bæði í grundarupphæddini og viðbótini. Tó verður hildið fast um, at Samhaldsfasti – 

umframt at hækka áleið 1000 kr. – framhaldandi verður hildin uttanfyri reglurnar um mótrokning.  



 

Somuleiðis telur Samhaldsfasti heldur ikki við í inntøkugrundarlagnum, tá inntøka hjá pensjónisti verður 

gjørd upp.  

 

Munur millum støk og gift 

Einstakir hoyringspartar hava gjørt vart við, at munur eigur ikki at verða gjørdur á giftum og støkum 

pensjónistum í pensjónslóggávu. 

 

Viðmerking: At taka burtur skilnaðin á pensjónsveitingini til gift og ikki gift hevði verið sera kostnaðarmikið 

fyri landskassan, tí neyðugt hevði verið munandi hækking í veitingini til giftar pensjónistar. Bæði í Føroyum 

og í londunum rundan um okkum er vanligt í almannalóggávu at gera mun á giftum og ikki giftum 

persónum, tó at hesi viðurskifti eru ymiskliga skipaðar í ymsu londunum. Samfelagið broytist, og 

familjumynstur broytast, og tað kann hugsast, at í framtíðini verður tørvur á at eftirhyggja meginreglunum 

um, hvørja ávirkan hjúnastøða skal hava á pensjónsveitingina. Hesin spurningurin er tó ikki búgvin at 

viðgera í hesi pensjónsnýskipanini, tí bæði í politisku skipanini og í samfelagnum annars eru fólk ymisk á 

máli um hesi viðurskifti.  

 

Mótrokning millum hjún  

 

Fleiri hoyringspartar hava viðmerkt, at mótrokning millum hjún eisini skal strikast fyri pensjónistar í verandi 

skipan. 

 

Viðmerking: Sambært lógaruppskotinum verður mótrokning millum hjún bert strikað fyri pensjónistar í 

nýggju skipanini. Ásannandi, at tann fyrimunur, ið kemst av at mótrokning millum hjún verður strikað, eisini 

kann koma pensjónistum í verandi skipan til góðar, verður mett rættast, at pensjónistar í verandi skipan 

kunnu velja at verða fevndir av hesi skipan og harvið fáa fyrimun av, at mótrokning millum hjún verður 

strikað. Lógaruppskotið verður tillagað samsvarandi hesum. 

 

Útsett pensjón – krav um 1000 tímar arbeiði 

Einstakir hoyringspartar hava viðmerkt, at kravið um 1000 tímar arbeiði fyri at kunna útseta pensjónina er 

ov høgt. 

 

Viðmerking: Tað er politisk semja um at halda fast við kravið um 1000 tímar arbeiði fyri at útseta pensjónina 

grundað á, at neyðugt er atútsett pensjón samsvarar tilknýti til arbeiðsmarknaðin og á hendan hátt tryggja 

skattainntøkur til land og kommunu, tá pensjón verður útsett, um haldast skal fast við, at tað skal bera til at 

útseta pensjón, sum eisini gevur tí einstaka pensjónistum fíggjarligan fyrimun. Kravið um 1000 tímar arbeiði 

tryggjar hetta lutfallið. Eitt lægri krav um arbeiðstímar kann hava við sær, at heimagangandi ella 

parttíðarsett í størri mun velja at útseta pensjónina um so er, at hjúnafelagin hevur høga inntøku. Eitt atlit 

er sostatt eisini at halda eitt nøkulunda “nakað-fyri-nakað”-lutfall. 

 

Framskundað pensjón - treytir 

Fleiri hoyringspartar, herundir Almannaverkið, hava víst á, at ilt er at fáa eyga á munin millum 

fyritíðarpensjón og framskundaða pensjón av tí at treytirnar fyri at fáa tillutaða veitingina eru tær somu í 

báðum førum, og tí verður mælt til at endurskoða reglurnar um fyritíðarpensjón ístaðin. Eisini verður 



viðmerkt, at heldur enn at brúka lægstu fyritíðarpensjón, sum minsta mark fyri at tillutað framskundaða 

pensjón, so eigur framskundað pensjón at grundast á eina læknaliga meting frá egnum lækna. 

 

Viðmerking: Tað er Almannaverkið, sum tillutar fyritíðarpensjón, og tað verður eisini Almannaverkið, sum 

fer at tillutað framskundaða pensjón. Tá persónar í eldru aldursbólkunum søkja um fyritíðarpensjón (og 

frameftir eisini framskundaða pensjón), verður serligur dentur lagdur á læknaligu metingina, tí tað ikki er 

eitt krav, at eldri umsøkjarar skulu royna arbeiðsfremjandi fyriskipan. Tað fer framyvir eisini í nøkrum førum 

at vera neyðugt við serlæknaváttan, men tað verður serliga tá ivamál, um umsøkjari skal hava veiting 

svarandi til miðal ella hægstu fyritíðarpensjón.  T.v.s., at málbólkurin verður ikki víðkaður – tað verður 

framhaldandi eitt krav, at arbeiðsføri skal vera skert við í minsta lagi 50 % fyri at fáa rætt til fyritíðar- og 

framskundaða pensjón. Umleið fjórðingurin av øllum 65 og 66 ára gomlum fáa í dag fyritíðarpensjón, og fer 

tað at svara til eina generella lækking í pensjónsaldrinum, verður dokumentatiónskravið minkað ella strikað. 

Tað skal í hesum sambandi gerast vart við, at persónar, sum ikki lúka kravið um skert arbeiðsføri á 50 %, 

kunnu søkja um tillagað starv. Treytin fyri at fáa tillutað tillagað starv er, at arbeiðsføri skal vera skert við í 

minsta lagi 1/3.  

Samtak mælir frá at seta í verk framskundaða pensjón fyri heldur at dagføra skipanina við fyritíðarpensjón 

og stytta málsviðgerðartíðina. At málsviðgerartíðin til fyritíðarpensjón kann draga út er í nógvum førum 

orsakað av, at umsøkjarar í yngru aldursbólkunum skulu royna síni arbeiðsevni, og møguleikarnir at seta í 

verk arbeiðsfremjandi fyriskipanir skulu troytast. Pensjónsnýskipanin fevnir ikki um týðandi broytingar í 

fyritíðarpensjónsnýskipanini. 

Almennu viðmerkingarnar í lógaruppskotinum eru tillagaðar soleiðis at politisku ætlanirnar um, at 

framskundað pensjón skal viðgerast øðrvísi enn fyritíðarpensjón eru týðiligari eins og at staðfest verður, at 

framskundað pensjón verður veitt frá umsóknardegnum (1. í mánaðinum eftir at Almannaverkið hevur 

móttikið umsóknina). 

 

Pensjónsaldurin hækkar 

 

Fleiri hoyringspartar hava viðmerkt, at tey – av ymsum orsøkum – eru ónøgd við, at pensjónsaldurin 

hækkar, og Føroya Arbeiðsgevarafelag hevur viðmerkt, at pensjónsaldurin eigur at hækka skjótari.  

 

Viðmerking: Tað er politisk semja um at pensjónsaldurin hækkar soleiðis sum ásett er í lógaruppskotinum. 

At pensjónsaldurin hækkar, er týðandi fyri haldføri, eins og restlivitíðin er økt munandi seinastu nógvu árini. 

Við at pensjónsaldurin hækkar, hækkar arbeiðsútboðið samstundis, eins og landið sparir útreiðslur til 

pensjón hetta longri. Greitt er tó, at sparingin minkar við tí, sum landið ella grunnur  so má halda áfram at 

rinda út til fólk, ið eru á t.d. dagpengum, forsorg, arbeiðsloysistrygging, fyritíðarpensjón ella tillagaðum 

starvi sama tíðarskeið. 

 

Livitíðarindeks 

Hagstova Føroya hevur viðmerkt skipanina við livitíðarindeks. Hagstovan ger vart við, at tey gera árliga 

uppgerð av væntaðum lívsævi fyri 1 ára aldursbólkar, men at tey í løtuni ikki gera framrokningar av 

væntaðum lívsævi, ella restlivitíð, men um tað skuldi verið gjørt, so er ivasamt, um tað er skilagott at brúka 

háttalag fyri væntaðum lívsævi sum grundarlag. Tað finnast munandi neyvari og betri háttaløg til 

framrokningar av restlivitíð. 

 



Viðmerking: Í sambandi við ásetan av restlivitíð er talan ikki um at nýta framskrivingar, men harafturímóti at 

gera upp restlivitíð fyri tey 65-ára gomlu tvey ár frammanundan árinum, tá lógarásetingin sigur, at 

útrokningar um broytingar í restlivitíðini skulu gerast. Eins og Hagstovan viðmerkir í hoyringssvarinum, so 

stendur stovnurin inni fyri at hava nøktandi neyvleika og góðsku í fyrisitingarligum og fakligum høpi, 

herundir leypandi kvalitetstrygging av háttaløgum, eisini í sambandi við uppgerð av restlivitíð. Í tann mun 

Hagstovan árliga framleiðir hagtøl fyri restlivitíð fyri tey 65-ára gomlu, so er gjørligt at nýta ásetta háttalagið 

til at meta um, hvørt pensjónsaldurin skal hækka. 

 

Tvær skipanir  

Fleiri hoyringspartar hava viðmerkt, at tað er óheppið at hava tvær skipanir – eina fyri persónar, fødd 

áðrenn 1. januar 1953 og eina fyri persónar føddir aftaná 31. desember 1952. Tað verður sostatt gjørdur 

munur á fólki, alt eftir nær tey eru fødd, hóast øll onnur viðurskifti eru sambærilig. 

  

Viðmerking: Tað er politisk semja um at hava tvær skipanir eins og ásett er í lógaruppskotinum, grundað á, 

at verandi pensjónistar longu hava innrættað seg í mun til verandi skipan, eins og tað aloftast ikki er 

møguligt at broyta stórvegis uppá fíggjar-/inntøkuviðurskifti síni, tá farið er á pensjón. 

 

 

Møguleikin hjá pensjónistum í verandi skipan at flyta yvir í nýggju skipanina 

Einstakir hoyringspartar hava víst á, at tað skal bera til hjá pensjónistum í verandi skipan at flyta yvir í 

nýggju skipanina.  

 

Viðmerking: Politisk semja er um at varðveita tær tvær skipanirnar, ið eru nevndar í uppskotinum. Sí tó 

viðmerkingar omanfyri um mótrokning millum hjún. 

 
 
 


