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Løgtingið 
 
 
 
Løgtingsmál nr. 196/2010: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lóg 

um trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar 
 
 
 

Uppskot 

 

til 

 

ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lóg um trygdargrunn fyri innskjótarar og 

íleggjarar 

 
 
 

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar hjálagda uppskot (skjal 1) til 
kongliga fyriskipan um “Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for 
indskydere og investorer”. 

 
 
Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
 
Inngangur 
Fyriskipanin setir í gildi donsku lógina um trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar. 
 
Lóg um trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar er síðan seinastu fyriskipan nr. 1066 frá 10. 
september 2010 um at seta í gildi fyri Føroyar lóg um trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar 
broytt við lóg nr. 1556 frá 21. desember 2010. 
 
Eisini er tann 29. apríl 2011 lagt fram í Fólkatinginum uppskot til broyting av lóg um 
trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar (L206), hetta uppskot er lagt fram sum løgtingsmál 
nr. 197/2010. Eftir ynski frá Føroyum eru hesar broytingarnar eisini við í fyriskipanini.  
 
Løgtingsmál nummar 196/2010 og 197/2010 verða løgd fyri Løgtingið samstundis, soleiðis at  
allar broytingarnar i bankapakka III viðvíkjandi skipanini um heimanfylgju (medgiftsordningen) 
kunnu koma í gildi fyri Føroyar skjótast gjørtligt. 
 
Løgtingsmál nr. 197/2010 er ein ríkislóg, sum er galdandi fyri bæði Danmark, Grønnland og 
Føroyar. Henda lóg má samtykkjast við 3. viðgerð, áðrenn hon kann samtykkjast við 3. viðgerð í 
Fólkatinginum. 
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Løgtingsmál  nr. 196/2010 er ein konglig fyriskipan, sum bert er galdandi fyri Føroyar. Henda 
lóg kann ikki samtykkjast av Løgtinginum við 3. viðgerð, fyrrenn Fólkatingið hevur samtykt 
ríkislóg (L206) við 3. viðgerð. Hetta er tí, at heimildin til at gera eina kongliga fyriskipan er ikki 
til, fyrr enn Fólkatingið hevur viðgjørt lógina við 3. viðgerð. 
 
Av tí, at talan er um mál, sum hevur serligan skund, er danska løgmálaráðið gingið við til at 
brúka henda leist, so ríkislóg og konglig fyriskipan kann gerast samstundis. 
 
 
Umfatandi broytingarlógir 
Fyriskipanin fatar um broytingar í lóg um trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar, sum er 
fylgja av lóg nr. 1556 frá 21. desember 2010 um broyting av lóg um fíggjarligt virksemi, lóg um 
fyribyrgjandi tiltøk móti at hvítvaska vinning og fígging av yvirgangi, lóg um virðisbrævahandil, 
o.s.fr., myntlóg og ymiskar aðrar lógir (Førleikakrøv til fíggjarligar ráðgevar, váðamerking av 
lánum, lønarpolitikk, upplýsingarskylda til tey, sum geva út virðisbrøv, almannakunngerð, 
fyrisitingarlig sektaruppskot, uppgerð og avrokning av gjøldum, útloysing av myntum o.t.) 
 
Eisini eru komnar við broytingarnar frá lógaruppskotinum um lóg um broyting av lóg um 
trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar, lóg um fíggjarligt støðufesti og álíkningarlógin. 
(Skipan um heimanfylgja fyri neyðstaddar peningastovnar) (L206). L206 er lagt við sum skjal 1 
til løgtingsmál nr. 197/2010: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lóg um 

broyting av lóg um trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar, lóg um fíggjarligt støðufesti og 

álíkningarlógin. 
 
 
Frágreiðing um broytingarnar, sum standast av hesi fyriskipan 
 

§ 2 

Ásetingin, sum verður skotin upp, er at síggja í L206, og er sostatt ikki endaliga samtykt enn. 
 
Sambært ásetingini, skal Innskjótaratrygdargrunnurin (Indskydergarantifonden taka avgerð um, 
hvørt peningur skal flytast ella trygd veitast til dekning fyri ikki eftirstillaðar kreditorar, um ein 
peningastovnur ikki longur lýkur treytir fyri at hava loyvi sum peningastovnur, t.v.s. at stovnurin 
ikki lýkur lógarinnar krøvum til solvens ella minimumsupphædd, og um freist er ásett sambært § 
225, stk. 1 í lóg um fíggjarligt virksemi, og um stovnurin hevur tikið avgerð um at verða gjørdur 
upp sambært reglunum í §§ 16 e-16 i í lóg um fíggjarligt støðufesti, jbr. § 16 f, stk. 1. 
 
Heimanfylgjuskipanin verður bert nýtt í tí støðu, har peningastovnur í neyð hevur avgjørt at lata 
seg yvirtaka av øðrum peningastovni. Tá talan er um at gera nýggja skipan, sum skal átaka sær 
undirskotið hjá einum stovni, er givið, at stovnurin hevur mist eginpeningin. Sambært § 247 í lóg 
um fíggjarligt virksemi, hevur nevndin í peningastovninum, sum er í neyð, hereftir møguleika 
fyri at taka avgerðir sum partur í eini sølu tilgongd, har hin møguleikin er at taka av sambært 
avtøkuáseting í Bankapakka III, ella húsagangur. 
 
Fyri at lýsa ásetingina nærri, verður víst til viðmerkingarnar til L206, sum verða lagdar fyri 
Løgtingið samstundis sum hetta uppskotið til fyriskipan. 
 
 
 
 
§§ 3 og 4 
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Í ásetingunum eru broytingar gjørdar 3 staðir, har “Fællesskabet” er broytt til “Unionen”. Her er 
bara talan um dagføring, fyri at orðaljóðið skal samsvara samlaða lógartekstinum, og her eru ikki 
gjørdar nakrar evnisligar broytingar.  
 

§ 5, stk. 8 

Uppskotið til nýggja áseting í § 5, stk. 8 er umfatað av L206. 
 
§ 5 ásetir, at Innskjótaratrygdargrunnurin er býttur upp í 4 deildir, herundir eina avtøkudeild. 
 
Avtøkudeildin hevur eitt virðisásetingarráð (værdiansættelsesråd), sum sambært § 5 stk. 8 í 
uppskotinum til áseting, skal gera eina ítøkiliga meting av tí gagnliga í at luttaka í eini 
møguligari heimanfylgjuloysn við atliti til at gera eitt nóg gott avgerðarstøði til nevndina hjá 
Innskjótaratrygdargrunninum. Virðisásetingarráðið skal bæði taka atlit til marknaðarfíggjarligar 
umstøður og handilslig viðurskifti í síni meting. Ráðið skal í síni meting vísa á, at sannlíkindi eru 
til, at tað at luttaka í eini heimanfylgjuloysn við støði í teimum upplýsingum, sum eru í til taks, 
væntandi vil vera bíligari fyri Innskjótaratrygdargrunnin, enn at peningastovnurin, sum er í neyð, 
fer gjøgnum avtøkuásetingarnar í lóg um fíggjarligt støðufesti. 
 
Fyri at lýsa ásetingina nærri, verður víst til viðmerkingarnar til L206, sum verða lagdar fyri 
Løgtingið samstundis sum hetta uppskotið til fyriskipan. 
 

§ 16 

Við fyriskipan nr. 984 frá 11. august 2010 um at seta í gildi fyri Føroyar lóg um broyting av 
trygdargrunni fyri innskjótarar og íleggjarar, lóg um fíggjarligt støðufesti og lóg um statsligt 
kapitalinnskot í kredittstovnar varð broyting av § 16 sett í gildi fyri Føroyar pr. 31. desember 
2010. 
 
Við núgaldandi fyriskipan nr. 1066 varð fyriskipan nr. 984 harafturímóti sett úr gildi, av tí at tað, 
grundað á lógartekniskar orsøkir, var neyðugt at broyta donsku lógirnar, sum lógu aftanfyri. 
 
Í lóg nr. 1556 verður § 16 tí orðað av nýggjum, og tað er henda nýorðaða ásetingin, sum verður 
sett í gildi við hesi fyriskipan. 
 
§ 16 stk. 1 hevur í sær, at Grunnurin skal vera førur fyri at gjalda út og flyta innskot og pening til 
kontur í øðrum stovnum skjótast gjørligt og í seinasta lagi 20 gerandisdagar aftaná gjaldsteðg 
ella húsagang. Sambært galdandi reglum í fyriskipan nr. 1066 er freistin fyri at gjalda út 3 
mánaðir. 
 
Í § 16, stk. 3 fær Fíggjareftirlitið møguleika til eftir áheitan frá Grunninum at leingja freistina í § 
16, stk. 1 við í mesta lagi 10 gerandisdøgum. Sambært higartil galdandi ásetingum er møguleiki 
til at leingja freistina við upp til 9 mánaðum. 
 
Í § 16, stk. 4 er harafturat innsettur møguleiki til, at Grunnurin í heilt serligum føri skal kunna 
gjalda út ákonto upphæddir av innskotum og kontantum peningi í seinasta lagi 3 dagar eftir, at 
Grunnurin hevur fingið áheitan um hetta frá einum innskjótara ella íleggjara. 
 
§ 18, stk. 4 

Skotið verður upp, at § 18, stk. 4, verður orðað við L206. 
 
Skotið verður upp, at við broytingini verður settur inn møguleiki fyri at útnevna tiltakslimir til 
virðisásetingarráðið (Værdiansættelsesrådet). 
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Fyri at lýsa ásetingina nærri, verður víst til viðmerkingarnar til L206, sum verða lagdar fyri 
Løgtingið samstundis sum hetta uppskotið til fyriskipan, sum løgtingsmál  
 
Kapittul 9 a 

Í § 23 b, stk. 1 er innsettur klagumøguleiki soleiðis, at avgerðir, sum nevndin í Grunninum hevur 
tikið, kunnu leggjast fyri Fíggjareftirlitið. Avgerðir, sum kunnu leggjast fyri Fíggjareftirlitið, 
kunnu t.d. vera avgerðir um stuðulsskyldu, stuðul, herundir útrokning og innkrevjing, umframt 
avgerðir í sambandi við, at dótturfeløg komu upp í donsku trygdarskipanina. 
 
Stk. 2 í ásetingini gevur Fíggjareftirlitinum heimild til at áseta nærri reglur fyri 
kærumøguleikanum. Hesin møguleiki er settur inn fyri at leggjast kann upp fyri tí støðu, sum 
møguliga kann koma fyri, grundað á førleikan hjá Trygdargrunninum til virkin at luttaka í at 
avtaka peningastovnar, sum eru í neyð. 
 
Við § 23 c verður innsettur klagumøguleiki fyri avgerðum hjá Fíggjareftirlitinum. Ásetingin 
hevur í sær, at allar avgerðir, sum Fíggjareftirlitið tekur við heimild í lóg um ein trygdargrunn 
fyri innskjótarar og íleggjarar, og reglur, lýstar sambært lógini, ella ásetingum í viðtøkunum hjá 
Grunninum, kunnu leggjast fyri Erhvervsankenævnet. 
 
Skiftisáseting § 24, stk. 7 

Í § 24, stk. 7 er skoytt uppí ein skiftisáseting, hareftir § 23 b somuleiðis kann brúkast til at kæra 
um avgerðir, sum eru tiknar í tíðarskeiðnum frá 1. november 2010, inntil fyriskipanin kemur í 
gildi. Harumframt verður staðfest, at kæran kann viðgerast uttan mun til freistina upp á 4 vikur, 
um kæran verður latin inn í seinasta lagi 4 vikur eftir, at fyriskipanin er sett í gildi. 
 
Grundarlagið undir hesi skiftisáseting er, at kunngerð nr. 292 frá 6. apríl 2006 fyri Føroyar um 
Trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar § 19 hevði í sær ein møguleiki fyri at kæra til 
Fíggjareftirlitið m.a. avgerðir hjá nevndini í Trygdargrunninum um stuðulsskyldu og stuðul, 
herundir útrokning og innkrevjing, og avgerðir hjá Trygdargrunninum um krøv hjá innskjótarum 
og íleggjarum móti Trygdargrunninum. Men kunngerð nr. 292 varð sett úr gildi við kunngerð nr. 
1218 frá 27. oktober 2010 fyri Føroyar um Trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar. 
Kunngerð nr. 1218 varð sett í gildi 1. november 2010. Kærumøguleikin í kunngerð nr. 292 § 19 
er ikki tikin við í fyriskipan nr. 1218. 
 
Fyri at varðveita møguleikan at kæra frá tí, at kunngerð nr. 292 verður sett úr gildi, og inntil 
fyriskipanin verður sett í gildi, er tillagingarásetingin í § 24, stk. 7 skoytt uppí. 
 
Víst verður annas til almennu viðmerkingarnar til uppskotið til broyting í bankapakka III um 
heimanfylgju, sum er lagt fyri Løgtingið sum løgtingsmál nr. 197/2010: Uppskot til 

ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lóg um broyting av lóg um trygdargrunn fyri 

innskjótarar og íleggjarar, lóg um fíggjarligt støðufesti og álíkningarlógin. 
 

Tillagað føroyskum viðurskiftum 
Farið er ígjøgnum broytingarnar við tí fyri eyga at gera møguligar tillagingar til føroysk 
viðurskifti. Tað hevur tó ikki verið neyðugt at gera tílíkar tillagingar. 
 
 
 
Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
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Mett verður ikki, at uppskotið hevur fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri føroyskar 
myndugleikar, tí talan er um danskt málsøki. 
 
Roknað verður ikki við, at lógin kemur at hava stórvegis fíggjarligar ella fyrisitingarligar 
avleiðingar fyri føroysku peningastovnarnar. Tó kann broytingin sum fylgja av bankapakka III, 
tó hava við sær eina óbeinleiðis sparing. Hetta er tí, at føroysku peningastovnarnir eru við til at 
fíggja Trygdargrunnin, og um Trygdargrunnurin sparir pening við at avtaka peningastovnar eftir 
hesum nýggja leisti, vil hetta eisini koma føroysku peningastovnunum til góðar.  
 
Mett verður, at uppskotið hevur positivar fíggjarligar avleiðingar fyri borgarar, fyritøkur og aðrar 
innskjótarar í peningastovnum, tí freistin at gjalda út og flyta innskot og pening úr Gruninum í 
sambandi við gjaldsteðg ella húsagang verður munandi minni. 
 

  Fyri 
landið/lands- 
myndugleikar 

Fyri  
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar/ 
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Ja Ja 

Fyrisitingarligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 
avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun 
til altjóða avtalur 
og reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar 

   Nei  

 
Kap. 3. Ummæli 
Lógaruppskotið hevur verið til hoyringar hjá fylgjandi hoyringspørtum: 

 
• Dátueftirlitinum 
• Felagnum Peningastovnar 
• Innlendismálaráðnum 
• Landsbankanum 
• Vinnumálaráðnum 

 
Ongi hoyringssvar eru komin. Tó hevur Felagið Peningastovnar sent eina stutta viðmerking um, 
at tey ynskja, at fyriskipanin um trygdargrunn verður gjørd skjótast gjørligt. Í skjali 3 sæst 
hoyringssvar, sum Fíggjarmálaráðið hevur sent Fíggjareftirlitinum. 
 
Kap. 4. Serligar viðmerkingar 
Víst verður til hjálagda skjal 2 við samandrátti av lógaruppskotinum og viðmerkingum í tí líki, 
sum tað er lagt fyri Fólkatingið, og til viðmerkingarnar til broytingina í bankapakka III í skjal 1 
til løgtingsmál nr. 197/2010: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lóg um 

broyting av lóg um trygdargrunn fyri innskjótarar og íleggjarar, lóg um fíggjarligt støðufesti og 

álíkningarlógin. 
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Fylgiskjøl  
 
Skjal 1: Uppskot til “Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for 
indskydere og investorer”. 
Skjal 2: Samandráttur av teimum pørtum av lógarteksti og viðmerkingum í fólkatingslóg nr. 
1556 frá 21. desember 2010 (2010/1 LSF 49) “Forslag til lov om ændring af lov om finansiel 
virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love”, sum skulu 
setast í gildi fyri Føroyar. 
Skjal 3: Hoyringssvar, dagfest 11. mars 2011, frá Fíggjarmálaráðnum til Fíggjareftirlitið. 

 
 
 
 
 

Fíggjarmálaráðið 9. mai 2011 
 

 
 

Aksel V. Johannesen 
landsstýrismaður 

 
/Atli Suni Leo 


