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Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kringvarp 

(Fyritíðarpensjónistar javnsetast við fólkapensjónistar) 

 

 

  

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um 

kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg 

nr. 163 frá 24. desember 2015 verða gjørdar 

hesar broytingar:  

 

1. Í § 7, stk. 1, 1. pkt.  verður ”í 

aldursbólkinum 24 til og við 66 ár” 

broytt til: ”frá 24 árum”. 

 

2. Í § 7, stk. 1 verður aftan á 3. pkt. sum 

nýtt pkt. sett: ”Fólkapensjónistar og 

fyritíðarpensjónistar rinda 

kringvarpsgjald sambært stk. 2.” 

3. § 7, stk. 2 verður orðað soleiðis:  

”Stk. 2. Skyldan at rinda 

kringvarpsgjald sambært stk. 1 er kr. 

50,00 um mánaðin fyri persónar, sum 

eru fólkapensjónistar ella 

fyritíðarpensjónistar. Skyldan at rinda 

kringvarpsgjald tekur við tann fyrsta 

mánaðin eftir, at persónur er vorðin 

fólkapensjónistur ella 

fyritíðarpensjónistur.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juli 2018.  

 
 

Almennar viðmerkingar 

Tá ið lógin um kringvarpsgjald varð gjørd, vórðu fyritíðarpensjónistarnir ikki javnsettir við fólka-

pensjónistarnar í kringvarpsgjaldinum. Hetta verður broytt við hesi lóg soleiðis, at fyritíðar-

pensjónistar frameftir rinda eins og fólkapensjónistar. Umsitingarliga merkir hetta, at umframt at 

aldur telur sum áseting fyri innheinting, so verða fyritíðarpensjónistar fevndir av sama gjaldi, sum 

fólkapensjónistar eru. Almannaverkið kann boða teimum, sum heinta gjaldið inn, nøvn og neyðugu 

upplýsingarnar soleiðis, at einstaki fyritíðarpensjónisturin ikki nýtist at gera nakað hesum 

viðvíkjandi. Fyri innkrevjingina er tað eisini lættari bara at skula hava við ein myndugleika at gera. 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Talan er um lægri inntøkur á umleið 1,92 mió. kr um árið, tá er mett, at samlaða talið av 

fyritíðarpensjónistum er 1600. Lægri inntøka fyri 2018 verður sostatt 960.000 kr. 

 



 Land Kommunur Borgarar Vinna 

Fíggjarlig ávirkan Ja Nei Ja Nei 

Umsitingarlig ávirkan Ja Nei Nei Nei 

 
 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1  

Til broyting nr. 1: Við tað, at fyritíðarpensjónistar skulu rinda kringvarpsgjald eftir stk. 2, verður 

ásetingin umorðað. 

 

Til broyting nr. 2: Nýtt punktum verður sett inn í § 7, stk. 1. Við broytingini verður víst til, at 

fólkapensjónistar og fyritíðarpensjónistar verða javnsettir, tá umræður at rinda kringvarpsgjald sbrt. 

stk. 2.  

 

Til broyting nr. 3: § 7, stk. 2 verður umorðað. Orðingin ”sum eru 67 ár ella eldri” verður broytt  

soleiðis, at tað verða bæði fólkapenjsónistar, t.v.s. tey, sum eru 67 ár ella eldri og fyritíðar-

pensjónistur, sum verða fevnd av ásetingini. Fyritíðarpensjónistar eru tey, ið hava rætt til at fáa 

hægstu-, miðal- ella lægstu fyritíðarpensjón sambært løgtingslóg nr. 48 frá 10. mai 1999. 

 

Roknast má við nakað av eyka fyrisitingarligum arbeiði hjá teimum, sum heinta inn gjaldið, men 

ein smidlig skipan kann gerast, so Almannaverkið kunnar um, hvørji eru fyritíðarpensjónistar 

soleiðis, at hesir automatiskt verða koyrdir inn í skipanina. 

 

Til § 2  

Áseting um gildiskomu. 

 

 

Á Løgtingi, 27. februar 2018 
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