Javnaðarflokkurin

Løgtingið

Løgtingsmál nr. 130/2011: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um samsýning og
eftirløn landsstýrismanna

Uppskot
til
løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um samsýning og eftirløn landsstýrismanna

§1
Í løgtingslóg nr. 10 frá 8. januar 1993 um
samsýning og eftirløn landsstýrismanna v.m.,
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 65 frá
18. mai 2006, verður § 1, stk. 4 strikað.

§2
Henda løgtingslóg verður sett í gildi tann 1.
september 2012.

Kap. 1 Almennar viðmerkingar
Í løtuni endurspeglar kostnaðarendurgjaldið ikki veruligu ferðaútreiðslurnar, nú samferðslumøguleikarnir við tunlum og brúm eru batnaðir so nógv. Tí er verandi kostnaðargjald í ávísan mun
eitt stórt, skattafrítt lønarískoyti, sum aðrir borgarar ikki hava.
Endamálið við broytingini er ikki, at tað skal vera ein bági at gerast landsstýrisfólk. Hinvegin eigur
kostnaðarendurgjaldið at vera rímiligt og endurspegla veruligu útreiðslurnar, sum landsstýrisfólk
hava av at ferðast millum Tórshavn og aðrar partar av landinum.
Sum skilst, eru onnur viðurskifti í lógini, sum treingja til at verða endurskoðað. Við at seta
broytingina í gildi 1. september 2012 fær løgmaður og fyrisiting hansara møguleika at endurskoða
skipanina, so hon verður rímiligari.

Kap. 2 Avleiðingar av uppskotinum
Uppskotið hevur positivar fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Sparingin fyri landskassan verður við
verandi landsstýrisfólkum 900 tús. árliga. Fyri landsstýrisfólk, sum hava bústað uttan fyri
Tórshavn, Hoyvík, Argir ella Hvítanes, hevur uppskotið neiligar fíggjarligar avleiðingar. Sí talvu
niðanfyri.

2012 prísir avrundaðir

Suðurstreymoy, undantikið Tórshavn, Argir, Hoyvík og Hvítanes

kr. 57.000 um árið

Norðstreymoy

kr. 78.000 um árið

Eysturoy

kr. 100.000 um árið

Sandoy/Vágar

kr. 142.000 um árið

Aðrastaðni

kr. 164.000 um árið

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar.
Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur.
Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, og uppskotið hevur heldur ikki
umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna.
Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar.
Uppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar
fyri serstøk øki í landinum.
Uppskotið hevur ávísar sosialar avleiðingar fyri landsstýrisfólk, sum búgva uttan fyri Tórshavn,
Hoyvík, Argir ella Hvítanes.
Uppskotið er ikki tengt at millumtjóða sáttmála.
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Kap. 3. Serligar viðmerkingar
Til § 1
Ásetingin um kostnaðarendurgjald, sum landsstýrisfólk kunnu fáa ístaðin fyri frí hús, verður strikað.
Til § 2
Áseting um gildiskomu.

Á Løgtingi, 2. februar 2012
Rigmor Dam
løgtingskvinna

