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Løgtingsmál nr. 100/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting 

og javning av almannaveitingum (Hækking av grundupphædd til fólkapensjón) 

 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting og javning av almannaveitingum 
(Hækking av grundupphædd til fólkapensjón) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 107 frá 22. desember 1999 

um áseting og javning av almanna-

veitingum, sum seinast broytt við løgtings-

lóg nr. 171 frá 20. desember 2017, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 3, nr. 1, 2. rað um grundupphædd til 

fólkapensjón - støk verður “2016” 

broytt til: “2018” og “43.068,00” broytt 

til: “50.148,00”. 

2.  Í § 3, nr. 1, 3. rað um grundupphædd til 

fólkapensjón - gift hvør verður “2016” 

broytt til: “2018” og “32.796,00” broytt 

til: “39.876,00”.  

 

 § 2  

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd, og hevur virknað fyri 

útgjalding av veitingum frá og við januar 

2018. 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

Sambandsflokkurin mælir við hesum til at broyta løgtingslóg um áseting og javning av 

almannaveitingum. Endamálið við uppskotinum er at betra um livikorini hjá okkara eldru, sum 

hava fólkapensjónina sum týðandi part av teirra fíggjarliga grundarlag. 

 

Landsstýrið lækkaði grundupphæddina til pensjónistar við virknaði frá 1. januar 2016, og í tí 

sambandi stóðst stór ónøgd av hesum politiska inntrivi. 

 

Grundupphæddin er nakað, sum okkara pensjónistar meta seg hava ein langan søguligan rætt 

til.  

 

Bárður S. Nielsen 

Magni Laksáfoss 

Magnus Rasmussen 

Edmund Joensen 

Kaj Leo Holm Johannesen 

Helgi Abrahamsen 

vegna Sambandsflokkin 

 

Løgtingið 
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Sambandsflokkurin heldur, at tað einasta rætta er at hækka grundupphæddina aftur á sama 

støði, sum hon var á áðrenn lækkingina í 2016. 

Hækkingin av grundupphæddini hevur við sær eina árliga meirútreiðslu fyri landskassan á 

umleið 53 mió. kr. Grundupphæddin er skattafrí og tí verða ongar meirinntøkur til land og 

kommunur. 

 

Lógaruppskotið hevur ikki verið til ummælis. 

 

  

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum  

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri landið 
Mett verður, at fíggjarliga avleiðingin av uppskotinum fyri landskassanum verður ein árlig 

meirútreiðsla á umleið 53 mió. kr. 

Land og kommunur fáa ongar meirinntøkur orsakað av, at grundupphæddin er skattafrí.  

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar  
Ongar fíggjarligar avleiðingar verða fyri kommunurnar.  

 

Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur  
Uppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

Avleiðingar fyri umhvørvið  
Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum  
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

  

Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir  
Hetta uppskotið hevur ta avleiðing, at pensjónistar fáa meira útgoldið í fólkapensjón um 

mánaðin. 

  

Avleiðingar fyri millumtjóða sáttmálar  
Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri millumtjóða sáttmálar. 

  

Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar  
Uppskotið er ikki í ósamsvari við Evropeiska Mannarættindasáttmálan og Breksáttmálan. 

 

Marknaforðingar  
Mett verður ikki, at uppskotið kann elva til marknaforðingar á økinum. 
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 Fyri landið 

ella 

landsmyndug

-leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleika

r 

Fyri pláss 

ella øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar 

ella 

búskaparliga

r avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Umsitingarli

gar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisli

gar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til 

altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  

 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar  

 

Til § 1:  
Lógarbroytingin hevur við sær, at grundupphæddin til fólkapensjón sambært hesi lóg fyri 

stakar pensjónistar verður hækkað úr kr. 43.068 til kr. 50.148 árliga, og fyri giftar 

pensjónistar úr kr. 32.796 til kr. 39.876 árliga.  

 

Fyri stakar og giftar pensjónistar merkir hetta, at grundupphæddin hækkar við kr. 590 

mánaðarliga.  

 

Til § 2:  
Gildiskomuregla. Løgtingslógin hevur virknað fyri útgjalding av veitingum frá og við januar 

2018. T.v.s., at uppskotið hevur virknað fyri pensjónina, sum varð útgoldin ultimo desember 

2017. 
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Á Løgtingi, 28. februar 2018 
 

 

 

 Bárður S. Nielsen  Magni Laksáfoss  Magnus Rasmussen  

 

 

 

 Edmund Joensen  Kaj Leo Holm Johannesen Helgi Abrahamsen 

 

 

 


