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Ummælisskjal  - uppskot úr Fíggjarmálaráðnum 
 

Umframt at uppskotið varð lagt til almenna hoyring á heimasíðuni hjá Føroya landsstýri, varð  

uppskotið – saman við hinum uppskotunum í pensjónsnýskipanini – eisini sent beinleiðis til hesar 

hoyringspartar: 

 

Akademikarafelag Føroya 

Akademikarafelag Føroya (AKF) 

Almannaverkið 

ALS 

Antares 

Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnurin 

Arkitektafelag Føroya 

Betri Pensjón 

Bioanalytikarafelagið 

Brúkaraumboðið 

Búskapar- & Løgfrøðingafelag Føroya 

Eftirlønargrunnur Havnar Handverkarafelags 

Ergoterapeutfelagið 

Fakfelag Sjómansskúlalærara í Føroyum 

Farmakonomforeningen 

FAS Serlæknafelag Føroya 

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar  

Felagið Maskinmeistaralærarar  

Felagið Peningastovnar  

Fiskimálaráðið 

Fysioterapeutfelag Føroya 

Føroya Arbeiðarafelag  

Føroya Arbeiðsgevarafelag (Vinnuhúsið)  

Føroya Fiskimannafelag 

Føroya Handverkarafelag  

Føroya Lærarafelag  

Føroya Musikklærarafelag  

Føroya Prentarafelag  

Føroya Reiðarafelag 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag 

Føroya Tekniska Lærafelag 

Gjaldstovan 

Hagstovan 

Havnar Arbeiðsmannafelag 

Havnar Arbeiðskvinnufelag 

Havnar Handverkarafelag 

Heilsu- og Innlendismálaráðið 

Heilsuhjálparafelag Føroya 

Heilsurøktarafelagið 

Heilsurøktarfelag Føroya 

Hjálparlæknaráð Føroya 

Kappingareftirlitið 

Kommunufelagið 

Kommununala Arbeiðsgevarafelag Føroya  

Landsbankin 

Landsfelag Handverkaranna 

Landsfelag Pensjónista  

Lív 

Ljósmøðrafelag Føroya 

Løgmansskrivstovan 

Magistarafelag Føroya 

Maskinmeistarafelagið 

Meginfelag teirra, ið bera brek í Føroyum  

Mentamálaráðið 

Pedagogfelagið 

Prestafelagið 

Ríkisumboðið og stovnarnir undir statinum 

Rithøvundafelag Føroya 

S & K Felagið  

Samtak 

Sosialráðgevarafelag Føroya 

Starvsmannafelagið 

TAKS 

Trygdargrunnurin 

Tryggingareftirlitið  

Tænastumannafelagið 

Uttanríkis- og Vinnumálaráðið  

Yrkisfelag Studentaskúla- og HF-lærara
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Samanlagt eru 31 hoyringssvar innkomin. Hesir hoyringspartar hava sent hoyringssvar: 

 

Kappingareftirlitið 

Føroya Handverkarafelag 

Maskinameistarafelagið 

Antares 

Heilsuhjálparafelag Føroya 

Prestafelagið 

Fiskimálaráðið 

Anna Suffía Durhuus 

MBF 

Landsbankin 

Almannaverkið 

Bioanalytikarafelagið 

Ríkisumboðið 

AMEG (Samhaldsfasti) 

Heilsurøktarafelagið 

LÍV-samtakið 

Tryggingareftirlitið 

Betri Pensjón 

Føroya Arbeiðsgevarafelag 

ALS 

Hagstovan 

Samtak 

Mentamálaráðið 

TAKS 

Heilsu- og Innlendismálaráðið 

Felagið Peningastovnar 

Landsfelag Pensjónista 

Kommunufelagið 

Fakfelagssamstarvið 

AKF, BLF og Yrkisfelagið Miðnám 

Skipara og Navigatørfelagið 

 

Samandráttur av hoyring 

Niðanfyri verður sagt frá hvat hoyringspartar hava sagt viðvíkjandi uppskotum úr 

Fíggjarmálaráðnum. Men fyrst verður sagt frá týdningarmestu broytingunum, sum hoyringin hevur 

havt við sær. 

 

Viðvíkjandi norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd  

Uppskotið um Samhaldsfasta, sum fór í hoyring hevði ásetingar viðvíkjandi frítøku fyri persónar 

fevndir av norðulendsku konventiónini um sosiala trygd. Fleiri hoyringspartar hava viðmerkingar 

hesum viðvíkjandi. Hesin parturin er tikin úr úppskotinum um Samhaldsfasta, og verður tikin við í 

einum seinni broytingaruppskotið, tá Fíggjarmálaráðið hevur fingið kanna viðurskiftini viðvíkjandi 

konventiónini nærri. Viðmerkingarnir viðvíkjandi teirri ásetingini eru tí ikki tiknar við niðanfyri, tí 

teir ikki longur eru relevantir fyri uppskotið.  

Viðvíkjandi eftirliti við Samhaldsfasta 

Fleiri hoyringspartar hava víst á, at tað manglar ásetingar í lógini um eftirlit við Samhaldsfasta. 

Hetta hevur FMR tikið til eftirtektar og í endaliga uppskotinum um Samhaldsfasta er innsett 

kunngerðarheimild, soleiðis at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum fær heimild til at áseta nærri 

reglur um eftirlit við  Samhaldsfasta, og at Tryggingareftirlitið útinnir uttanhýsis eftirlitið.  

Viðvíkjandi skatti av pensjónsinngjøldum 

Fleiri hoyringspartar hava víst á, at uppskotið til eftirlønaskatt var ikki serliga skynsamt. Har vóru 

ov stór lop (5%) millum skattastigini. Hetta kundi hava við sær, at skattgjaldari sum bara forvann 

fáar krónur eyka, fekk ein stóran eykaskatt á øll síni pensjónsinngjøld. Hetta er nú broytt. Í nýggja 

uppskotinum til broyting í Eftirlønarlógini hevur stigin væl minni lop. Ì staðin fyri 5% er nú talan 

um 0,5%.  
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Kappingareftirlitið 

Hevur ongar viðmerkingar. 

Føroya Handverkarafelag 

Skjóta upp at øll eftirløn eigur at verða kapitaluppsparing. Tað vil siga, at alt eigur at verða  

útgoldið við pensjónsaldur. 

Maskinameistarafelagið 

Mæla til at Samhaldsfasti kemur undir reglur og eftirlit eins og pensjónsfeløgini. Hetta fyri at 

tryggja at grunnurin til eina og hvørja tíð megnar at veita pensjónistum ásettu gjøldini.  

Antares 

Vísir á, at gjaldið til arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin verður skattað bæði við inngjald og útgjald. 

Mælt verður til, at gjaldið til arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin verður umskipað til ein frádrátt í 

skattinum.  

Eisini verður víst á, at tað er í stríð við norðurlendska sáttmálan um sosiala trygd, at arbeiðsgevarar 

undir FAS ikki rinda gjald til Samhaldsfasta av lønargjaldingum til útlendingar. Tí er talan um 

norðurlendingar, eigur at verða rindað, um ikki hesir sjálvir hava valt at verða sosialt tryggjaðir í 

bústaðarlandinum. 

Eisini verður spurt um dømi har persónur hevur upptjent 43 ár og havt 3 ár við frítøku.  

Eisini verður mælt til, at gjaldið hjá teimum undir DIS til donsku ATP-skipanina skal verða trekt frá 

í gjaldinum til Samhaldsfasta. FMR metir ikki at ATP og Samhaldsfasti eru eins skipanir. ATP er 

persónlig skipan, har útgjaldið er tengt at inngjaldinum; í Samhaldsfasta fáa øll sama útgjald. 

Vísa á, at eftirlønarlógin tekur ikki atlit til norðurlendska sáttmálan um sosiala trygd á fleiri økum. 

Her vil FMR gera vart við at tað sum verður rindað inn eftir Eftirlønarlógini er ein privat 

uppsparing, og ikki eitt sosialt tryggingargjald. 

Anteres vísur eisini á, at eftirlønargjaldið eigur at verða roknað av samanlagdari A og B inntøku. 

Her vil FMR gera vart við, at hetta er longu galdandi.    

Eisini verður mælt til kunngerðarbroyting fyri tey, sum rinda til útlendska eftirløn. Her kann FMR 

vísa á at arbeitt verður við lógar- og kunngerðarbroyting soleiðis, at kunngerðin og §1, stk. 9 verða 

meira í tráð við hvønn annan. 

Viðvíkjandi javning mælir Antares til at ikki einans almenni lønarvøksturin eigur at verða brúktur, 

men eisini tann privati. Men her kann FMR vísa á, at almenni og privati lønarvøksturin er nakað 

tann sami – í hvussu er, sum frálíður.  

Heilsuhjálparafelag Føroya 

Góðtaka ikki at Samhaldsfasti hækkar, tí tey hava longu 15% í eftirlønargjaldið og tey meta 18% er 

ov nógv.  

Spyrja um teirra limir frameftir skulu fáa 3% útgoldið tá inngjaldið verður 12%. Her kann FMR 

vísa á, at 12% er eitt minsta gjald, onki forðar fyri at fakfeløg hava sáttmálar á 15% - heldur ikki í 

framtíðini. Tað er upp til partarnar á arbeiðsmarknaðinum at avgera. 

Taka undir við, at almannaveitingar verða eftirlønargevandi. 



Fylgiskjal 2 

Taka undir við javning.  

Prestafelagið 

Ongar viðmerkingar til uppskot úr FMR. 

Fiskimálaráðið 

Ongar viðmerkingar. 

Anna Suffía Durhuus 

Ongar viðmerkingar til uppskot úr FMR. 

MBF 

Tekur ikki undir við at hækka inngjaldið í Samhaldsfasta. 

Metir ikki tað er rætt at áleggja ungum lesandi, ið arbeiða, at rinda eftirlønargjald til egna pensjón. 

Somuleiðis við AMEG. Mæla til undantak fyri lesandi. 

Spyrja um tey sum eru limir í fakfelag har gjaldið er 15% skulu fáa 3% útgoldið frameftir tá 

inngjaldið verður 12%. Her kann FMR vísa á, at 12% er eitt minsta gjald, onki forðar fyri at 

fakfeløg hava sáttmálar á 15% - heldur ikki í framtíðini. Tað er upp til partarnar á 

arbeiðsmarknaðinum at avgera. 

Fegnast um at flestu almennaveitingar nú verða eftirlønargevandi. 

MBF metir tað verða umráðandi at allar pensjónir og almannaveitingar verða prístalsreguleraðar.   

Landsbankin 

Vísur á, at ein hækking í samhaldsfasta er ein hækking av pensjónsútreiðslunum og førir tí til eitt 

verri haldføri. Hetta metir FMR ikki verða rætt, tí talan er um eina fult skattafíggjaða hækking, og 

skuldi tí verði neutral fyri haldføri sum frálíður. 

Vísa eisini á, at lækkingin av lógarbundna gjaldinum førir til verri haldføri.  

Eisini hevur Landsbankin eina meting av samlaðu haldførisavbjóðingini. Samanumtikið metir LB at 

pensjónsnýskipanin bøtir um haldføri, men meta tó, at neyðugt verður við fleiri tiltøkum í 

framtíðini. 

Almannaverkið 

Ger vart við at broytingarnar í eftirlønarlógini, har fleiri veitingar verða eftirlønargevandi krevur 

tillagingar í KT-skipanini, og at hetta hevur ein minni eykakostnað við sær. 

AV metir at lønarendurgjald til leiðbeinaraskipan sbrt. § 25 í lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk eigur at 

verða eftirlønargevandi. Henda broyting er tikin til eftirtektar í uppskotinum. 

Hinvegin metir AV at veiting sbrt. § 13 í forsorgarlógini eigur ikki at verða fevnd, tí talan er um 

varandi veiting eins og fyritíðarpensjón. Hetta er ikki tikið til eftirtektar. 

AV vísur eisini á ymisk ivamál viðvíkjandi norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygging.  

Eisini verður víst á, at lógarteksturin ikki er greiður viðvíkjandi persónum, sum flyta úr Føroyum 

eftir at hava fingið játtað fullan Samhaldsfasta vegna bústað her. Fáa tey rættin við sær, ella verður 
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brotskipanin galdandi tá tey flyta? Her vil FMR gera vart við at brotskipanin verður galdandi um 

tey flyta úr Føroyum.  

Bioanalytikarafelagið 

Ongar viðmerkingar til uppskot úr FMR. 

Ríkisumboðið 

Ongar viðmerkingar. 

Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnurin (Samhaldsfasti) 

Vísa á at samanlagt er talan um fleiri broytingar, har av summar hava jaliga fíggjarligar avleiðingar 

fyri grunnin og aðrar hava neiliga ávirkan. Arbeitt verður við eini samlaðari útrokning, men tey 

verða ikki klár innan hoyringsfreistina. 

Eisini verður víst á, at tað ikki rætt tá sagt verður, at útgjaldið altíð hækkar nakað meira enn 

prísvøksturin. Arbeitt verður fram í móti at útgjaldið ikki lækkar, og helst hækkar ájavnt við 

prívøksturin. 

Eisini verður víst á, at undantak sbrt. norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd hevur nakað av 

eyka umsiting við sær. 

Heilsurøktarafelagið 

Fegnast um at eftirlønargjald verður lagt omaná almennaveitingar, men halda fyritíðarpensjón eigur 

at verða fevnd. Ynskja eisini eftirlønargjald omaná tímalønina hjá tímaløntum heilsurøktarum. 

LÍV-samtakið 

Meta tað er óheppið at so stórur partur av “fólkapensjónini” verður flutt yvir í Samhaldsfasta, sum 

ikki er undir nøkrum formligum eftirlitið, samanborið við privatu eftirlønarfeløgini og t.d. danska 

ATP.  

Halda at bundna gjaldið í staðin fyri at lækka, eigur at hækka. Meta eisini at lækkingin kann ganga 

út yvir tryggingarpartin.  

Taka undir við at fleiri veitingar nú verða eftirlønargevandi. 

Tryggingareftirlitið 

Hevur ongar viðmerkingar. 

Betri Pensjón 

Halda, at hildið eigur at verða fast við 15% í eftirlønargjaldið. Taka undir við at flestu 

almannaveitingar verða eftirlønargevandi og at aldurmarkið á 21 ár verður strikað. Fegnast um 

orðingina um felags búgv. Meta at lækkingin í eftirlønarskattinum er eitt stig á rættari leið. Men 

mæla til at lopini millum stigini verða minni. 

Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Vísa á at hækkingin í Samhaldsfasta er ein eyka útreiðsla fyri arbeiðsgevarar. Halda tað ikki verða 

rætt at seta hækking í Samhaldsfasta og lækking í bundna gjaldinum upp í móti hvørjum øðrum. 

Eftirlýsa eini meting av hvat ALS, Barsilgjaldið og útreiðslurnar hjá arbeiðsgevarum til dagpengar 

1. og 2. sjúkradag fara at hækka. 



Fylgiskjal 2 

Sakna útrokningar fyri hvat eftirlønarskattur og mótrokning verða samanlagt.  

Eisini verður víst á, at almannaveitingarnar eftir uppskotinum hækka meira enn miðalprístalið og 

lønarkarmurin. Mæla tí til, at ein indexjavning verður sett inn yvir ár. FMR ásannar at munandi  

prísfall kann hava við sær, at vøksturin kann gerast hægri enn miðal. Men hinvegin so hevur 

uppskotið eisini eitt loft, sum er lønarvøksturin. So hækkingin eftir eitt stórt prísfall verður eisini 

avmarkað. Fyri at halda uppskotið einfalt er valt ikki at fylgja tilmælinum. 

ALS 

Hevur eina meting av útreiðslunum í sambandi við at eftirlønargjald verður lagt omaná útgjaldið úr 

ALS. Henda meting er tikin við í uppskotið. 

Hagstovan 

Vísur á, at brúkaraprístalið ikki kann skiftast á húsarhaldsbólkar ella serstakar lønar- og ella 

aldursbólkar so sum pensjónistar. 

Samtak 

Taka undir við hækkingini í Samhaldsfasta, men halda hon er ov lítil. Mæla til 5% í staðin fyri 3%. 

Taka eisini undir við javning og at fleiri veitingar verða eftirlønargevandi.  

Halda at 12% í eginuppsparing er ov nógv, og halda at forskatting av pensjónum eigur ikki at verða 

varðveitt.  

Halda tað er jaligt at eftirlønarskatturin lækkar, men halda at lopini eru ov stór.  

Halda at øll aldurmørk í erftirlønarlógini eiga at verða strikað.   

Samtak hevur eisini sent inn egið uppskot til pensjónsbroytingar,  

Mentamálaráðið 

Hevur ongar viðmerkingar 

TAKS 

Vísa á, at tað ber illa til at gjaldið til Samhaldsfasta hækkar frá 1 juli. Hetta hevur við sær tvær 

uppgerðir og tað er so krevjandi umsitingarliga, at kostnaðurin verður størri enn inntøkan av 

hækkaða gjaldinum. 

Eisini mælir TAKS til broytingar og nágreiningar viðvíkjandi ásetingunum um frítøku vegna 

norðurlendska sáttmálan um sosiala trygd. Víst verður eisini á, at frítøka krevur væl meira umsiting 

á TAKS.  

TAKS metir at tað fer at kosta 1 mió. kr. at menna eina skipan til stigvaksandi pensjónsskatt. Eisini 

verður víst á, at skipanin kann hava við sær at persónar koma at rinda meira enn kravdu 12% um 

eftirlønarskattur restar í tá árið er úti.  

HIMR 

Hevur ongar beinleiðis viðmerkingar, men vísa á at økta gjaldið til Samhaldsfasta økir um 

lønarútreiðslurnar á stovnum, ið ráðið varðar av. Hædd má tí takast fyri hesum í játtanini.  
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Felagið Peningastovnar 

Taka ikki undir við hækkingini í inngjaldinum til Samhaldsfasta, tí hetta økir um lønarskattin. Mæla 

til at Samhaldsfasti kemur undir eftirlit og at størri krøv verða sett til grunnin. Eisini viðvíkjandi 

førleikum og avkast. Felagið vísir á, at grunnurin hevur ein íløguprofil, sum er ov varin í mun til 

fyritreytirnar hjá grunninum.  

Halda ikki at ein hækking í Samhaldsfasta kann setast upp í móti eini lækking í eginuppsparing. 

Siga, at tað at útgjald frá eftirlønarlógini verður tikið við í mótrokning er ein dupultskatting. Meta at 

skattur og mótrokning samanlagt verða ov høg. 

Meta tað er positivt at veitingar verða prístalsjavnaðar. Mæla til at eisini inntøkumørkini fyri 

mótrokning verða javnað. FMR ger vart við at hesar upphæddir verða fevndar av javningini. 

Eftirlýsa avleiðingar fyri ALS og Barsilsgjaldið. 

Taka undir við stigvaksandi pensjónsskatti, men meta ikki hátturin er skynsamur. Hetta tekur FMR 

undir við og skatturin verður broyttur sosleiðis at lopini millum stigini verða væl minni.  

Mæla eisini til at íløgureglurnar í Eftirlønarlógini verða broyttar, tí tær eru ov avmarkandi, hava við 

sær minni avkast til uppspararan, og eru kappingaravlagandi fyri peningastovnar. 

Landsfelag Pensjónista 

Tekur undir við at Samhaldsfasti hækkar, og at tey, sum mistu rættin til Samhaldsfasta í 2009, nú 

fáa rættin aftur. Taka eisini undir við, at pensjónsuppsparing verður felags ogn í sambandi við 

hjúnarskilanað. Eisini tekur felagið undir við at flestu almennaveitingar verða eftirlønargevandi, 

men mælir til, at tað eisini verður galdandi fyri fyritíðarpensjón. Eisini hevur felagið uppskot til ein 

lægri og meiri stigvísan eftirlønarskatt, men undrast yvir, at forskattingin av pensjónum ikki verður 

avtikin. Felagið saknar eisini lóggávu, ið tryggjar, at fólk ikki verða uppsøgd vegna aldur. 

Kommunufelagið 

Vísur á, at lækkingin í bundna gjaldinum og í eftirlønarskattinum, hevur við sær minni inntøkur til 

kommunurnar.  

 

Eisini ger KF vart við at tey meta at útrokningarnar hjá FMR eru ivasamar, og KF fer sjálvt at koma 

við útrokningum, sum vísa ávirkanina á kommunurnar av pensjónsnýskipanini.  

 

Fakfelagssamstarvið  

(Sum er Starvsmannafelagið, Pedagogfelagið, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, 

Lærarafelagið, Akademikarafelagið og Havnar Arbeiðskvinnufelag) 

Mæla til lægri og meiri stigvísan eftirlønarskatt. Mæla eisini til at tað verður støddin á sjálvum 

penjsónsgjaldinum og ikki ársinntøkan, sum verður avgerðandi fyri skattin.  

 

AKF, BLF og Yrkisfelagið Miðnám 

Mæla frá at samtykkja pensjónsnýskipanina. Tey finnast m.a. at lækkingini í bundna gjaldinum, og 

tey meta at uppskotið ikki tryggjar haldføri í skipanini. Eisini siga tey at 40% í eftirlønarskatti er ov 

nógv.  
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Skipara og Navigatørfelagið 

Mælir til “At løntakarafeløgini skulu gjalda alla upphæddina til TAKS, fyri at TAKS síðan skal 

trekkja tað %- ið av sum skal takast av, tí annars ávirkar tað yvirtíðina í sáttmálanum/ unum.” 

FMR skilir ikki hvat meint verður við, og hvat endamálið skuldi verið við slíkari áseting. 


