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Tórshavn 14. feb 2013 

Til Fíggjarmálaráðið     

Viðv.	  uppskoti	  til	  løgtingslóg	  um	  eftirlønaruppsparing	  og	  skatt	  av	  eftirløn	  
 

Feløgini í Samtak hava fingið nevnda lógaruppskot til hoyringar. Vit vísa sum heild 
til tær viðmerkingar, sum vit hava sent ráðnum í sambandi við fyrru lógaruppskotini. 
Eisini vilja vit vísa til annað skriv, har mælt verður til at nýta Samhaldsfasta 
arbeiðsmarknaðareftirlønarskipanina sum framtíðar pensjónsskipan. 

Feløgini í Samtak halda tað vera ótrúliga trupult at fyrihalda seg til 
eftirlønaruppskotið, nú øll onnur uppskot, sum eisini ávirkað ella vera ávirkaði av 
eftirlønaruppskotinum ikki eru send til hoyringar. Í teimum hoyringum, sum hava 
verið frammanundan eru lógaruppskotini send sum ein samlaður pakki, og møguligt 
hevur verið at fyrihildið seg yvirskipað til allar meginreglur, samstundis sum 
viðmerkingar hava verið gjørdar til hvørt lógaruppskot sær.  

Feløgini í Samtak halda ikki, at lógaruppskotið, sum sent er til hoyringar er ein nóg 
góð skipan, sum tryggjar okkum øll í ellisárum – tvørturímóti eru stórar óvissur, 
hvussu tilveran verður hjá ávísum bólkum av framtíðar pensjónistunum. Eisini eru 
feløgini ivingarsom um ávirkanina av skattingini av pensjónunum, og hvat 
langtíðarárin tað hevur. 

Feløgini í Samtak hava sent alternativt uppskot, sum leggur upp til, at Samhaldsfasti 
verður framtíðar pensjónsskipan føroyinga, og at løntakarar, fakfeløg og onnur sjálvi 
kunnu gera av, um tey hava eina pensjón við síðuna av, og hvussu hon er samansett. 
Hetta gevur eitt rúmsátt frælsi hjá øllum, og hetta ger eisini, at tað betur loysir seg at 
spara upp ella arbeiða, um hugur er til tess.  
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Vit hava tó gjørt nakrar viðmerkingar til nýggja lógaruppskotið, og serliga skulu  vit 
vísa til viðmerkingar okkara til grein 5, stk. 4, sum veruliga er eitt álop av frælsa 
samráðingarrættin hjá pørtunum á arbeiðsmarknaðinum. 

Viðv.	  grein	  1.	  
Vit síggja at orðingin “spara saman til egna eftirløn”  er broytt, og tað taka vit undir 
við. 

Samanbera vit grein 1 og grein 2, so halda vit at hesar orðingar svara betur til veruligu 
viðurskiftini, tá talan er um verandi eftirlønarskipanir á føroyska arbeiðsmarknaðinum. 

Viðv.	  grein	  2.	  og	  viðv	  útgjaldinum	  
Tað skuldi verið nóg mikið at gjørt 10% til lógarbundna uppsparing, og hetta skuldi 
alt verið lívrenta. Um løntakarar og feløg ynskja at spara meir upp, so skuldu tey 
sjálvi havt frælsi at avgjørt, hvat slag av útgjaldi tey ynskja útyvir tey lógarbundnu 
10%, sum eru lívrenta.  

Viðv.	  grein	  3.	  Stk	  2	  
Hesi skulu IKKI undantakast at fáa uppsparing: 

6: fyritíðarpensjón og útgjald frá vardum verkstaði 

7: Avlamisveiting og avlamisviðbót 

15: Stuðul til uppihaldspening 

Viðv.	  grein	  5,	  stk.	  4.	  
Vit vilja harðliga mótmæla, at grein 5, stk. 4 verður tikið við í lógaruppskotið. 

Vit halda ikki bert, at nevnda uppskot er sera illa umhugsað, men talan er eisini um 
beinleiðis uppílegging í frælsa samráðingarrættin hjá pørtunum á 
arbeiðsmarknaðinum. 

Bæði landsstýrismaðurin og umsitingin í Fíggjarmálaráðnum eru vitandi um, at ein 
týðandi táttur í frælsa samráðingarrættinum er, at kunnu samráðast um 
lønarspurningar í breiðari merking, tvs eisini um eftirlønarviðurskiftini hjá limum 
felagsins. 
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Hendan skipan hevur riggað væl, og vit eru fullvís í, at Fíggjarmálaráðið ikki kann 
vísa á eitt einasta dømi, har frælsi samráðingarrætturin hjá pørtunum á 
arbeiðsmarknaðinum hevur ført við sær  trupulleikar fyri einstaka 
løntakaran/eftirlønaruppsparara. 

Vit skilja tí als ikki hvar hugskotið til nevndu lógargrein kemur frá, men vit hava 
okkara illgruna. Teir báðir størru útbjóðarar av m.a. eftirlønarskipanum í Føroyum 
hava rættuliga ágangandi roynt at fáa yvirtikið m.a. umsitingina av okkara 
eftirlønargrunni, og tað hoyrist millum manna, at hesi tryggingarfeløg  fegin vilja 
hava møguleika til, ikki bert at royna at selja sínar tænastur til leiðsluna fyri ymisku 
eftirlønargrunnunum, men eisini at fara út til hvønn einstakan lim í 
eftirlønargrunnunum. 

Við lógaruppskotinum tykist Fíggjarmálaráðið at royna at skapa heimild fyri, hjá  
hesum feløgum at venda ágangandi sølutiltøk síni  beinleiðis móti tí  einstaka 
løntakaranum, men Fíggjarmálaráðið tykist als ikki at hava umhugsað hvørjar óhepnar 
avleiðingar hetta kann koma at hava. 

Vit eru sannførd um, at tað veruliga vil skapa ruðuleika, um tann einstaki løntakarin, 
grundað á  meira ella minni virðiliga sølufremjandi tiltøk, fara at ferðast aftur og 
framm millum ymiskar eftirlønarumsitarar. Vit ivast ikki í, at ein rættuliga stórur 
partur av vanligu løntakarunum fara at standa rættuliga verjuleysir yvir fyri slíkum 
sølutiltøkum. 

Tað sum Fíggjarmálaráðið ikki tykist at gera sær greitt er, at tey bæði størru 
tryggingarfeløgini verða rikin sum vinnurekandi feløg, hvørs endamál er at fáa 
fíggjarligan vinning. 

Vit vænta, at tey sum hava snikkað til hetta lógaruppskot fara at siga, at t.d. okkara 
eftirlønargrunnur ikki eigur at verða órógvaður av hesum uppskoti, um grunnurin er 
kappingarførur tá talan er um avkast og umsitingargjald.  Vit meta okkum hava 
prógvað, at vit eru fult kappingarførð, men tað er ikki hetta sum málið snýr seg um, tí 
sum nevnt omanfyri, so er talan um eina rættuliga álvarsliga uppílegging í frælsa 
samráðingarrættin og Fíggjarmálaráðið tykist heldur ikki at hava gjørt sær greitt 
hvørjar avleiðingarnar verða av hesum lógaruppskotinum, m.a. hvussu verjuleysir 
vanligu løntakararnir fara at standa yvirfyri tryggingarfeløgunum. 

Viðmerkingarnar tykkara til hesa lógaráseting eru púra einkisigandi, og  tá nevnt 
verður, at “ Kann annar eftirlønarveitari bjóða somu treytir sum tað felagið, sum t.d. 
fakfelagið hevur sáttmála við, skal tað vera uppsparara frítt at skifta felag”, so hevði 
verið gott at vita hvat liggur í hesari orðing.  Kann Fíggjarmálaráðið  greiða frá nær 

Skjal 22



 
 
  

 Síða	  4	  

treytirnar eru tær “somu” hjá einum eftirlønarveitara í mun til annan. Hvat ætlar ráðið 
at leggjast skal dentur á?  Er tað avkastið, er tað umsitingarkostnaðurin, og er tað so 
avkastið og/ella umsitingarkostnaðurin eitt einstakt ár, 5 ár ella 10 ár ?? 

Fíggjarmálaráðið tykist ikki at hava gjørt sær nærri hugsanir um hetta, og hvussu 
kunnu tit so vænta at ein vanligur eftirlønaruppsparari skal hava førleika og  neyðugt 
innlit til at gera sær haldgóða meting um hesi viðurskifti ? 

Vit vilja tí staðiliga heita á Fíggjarmálaráðið um at strika grein 5, stk. 4 áðrenn nakað 
uppskot verður lagt fyri Løgtingið. 

Um Fíggjarmálaráðið ikki vil eftirlíka áheitan okkara, so hava vit avgjørt at kanna um 
møguleiki er fyri við dómi at fáa staðfest, at Løgtingið ikki hevur heimild til at skerja 
frælsa samráðingarrættin, soleiðis sum lagt er upp til her. 

Viðv.	  grein	  11,	  stk.	  1	  
Vit hava áður víst á óhepnu upprunaligu orðingina um hvat skal henda við 
eftirlønaruppsparingini tá eftirlønaruppsparari doyr. 

Vit kunu staðfesta, at Fíggjarmálaráðið hevur sett uppí orðingina “.. um ikki onnur 
avtala er galdandi”, og hetta lesa vit sum at upprunaligu viðmerkingar okkara eru 
tiknar til eftirtektar, og at lógin virðir m.a. ásetingina í okkara skipan um, at 60 % av 
uppsparingini verður “arvað”. 

 

Vinarliga, 

Georg F. Hansen, formaður í Føroya Arbeiðarafelag  

Hans Joensen, formaður í Havnar Arbeiðsmannafelag 

Jan Højgaard, formaður í Føroya Fiskimannafelag 

Jastrid W. Niclassen, forkvinna í Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag 

Arthur Guðjónsson, formaður í Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag 

Elin Sørensen, Eftirlønargrunnur Føroya Arbeiðarafelags 

Monrad Kjelnæs, Eftirlønargrunnur Havnar arbeiðsmannafelags 
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