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Viðvíkjandi	  samhaldsfasta	  
Feløgini í Samtak halda, at alt eftirlønaruppskotið og arbeiðið við eftirlønunum skuldi 
verið slept, og byrjað skuldi verið av nýggjum við eini loysn, sum hevur 
Samhaldsfasta arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin, sum framtíðar pensjónsskipan. 

Feløgini í Samtak halda, at arbeiðið við at skipa eina framtíðar eftirlønarskipan er 
farið av sporinum, og at tann skipan sum nú er í eygsjón, er alt ov torgreidd. Tað 
verður dýrt at umsita, skatturin er høgur, tað fer illa at loysa seg at spara upp ella at 
arbeiða, og vandi er fyri, at tey við leysum ella ongum tilknýti til arbeiðsmarknaðin 
fara at detta niðurímillum.  

Um løntakarar ella fakfeløg vilja spara upp til eftirløn, skuldi staðið teimum frítt at 
gjørt ta skipan tey ynskja sær – t.v.s, at tað almenna skal ikki blandað seg uppí, hvørt 
privatpersónar ella fakfeløg ynskja kapitaleftirløn, ratueftirløn ella lívrentu ella onga 
eftirlønarskipan hava. 

Skipanin við Samhaldsfasta arbeiðsmarknaðareftirlønargrunninum hevur nógvar 
fyrimunir, og ikki minst, so verða øll tryggjað eina grundleggjandi eftirløn. 

Feløgini í Samtak kundu hugsað sær, at frá 2014 var upphæddin til samhaldsfasta 
hækkað við 5,75% yvir 10 ár soleiðis at í 2023 er inngjaldið í Samhaldsfasta 15% ella 
7,5% frá hvørjum parti á arbeiðsmarknaðinum.  

Gjørdist inngjaldið 15% kundi útgjaldið verið ein lítið sindur omanfyri tað, sum í dag 
svarar til Samhaldsfasta, grundarupphædd og viðbót í fólkapensjónini ella við øðrum 
orðum, tað sum svarar til 60% av eini arbeiðaraløn.  

Grundarupphæddin og viðbótin í fólkapensjónini vera sostatt avtikin, og hesin postur 
fer av fíggjarlógini. Av tí at Samhaldsfasta loysnin merkir, at løntakarar skulu rinda 

Skjal 23



 
 
  

 Síða	  2	  

5,75% meir í arbeiðsmarknaðargjaldi skuldi skatturin verið lækkaður samsvarandi, 
soleiðis at henda loysn ikki merkir eykarokning fyri løntakaran. Tað letur seg gera at 
lækka skattin samsvarandi við hækkaða inngjaldinum til Samhaldsfasta, tí útreiðslur 
til pensjónir minka samsvarandi á fíggjarlógini sum útgjaldið í Samhaldsfasta hækkar. 

Tað er týdningarmikið, at hildið verður áfram við einfalda leistinum, sum 
Samhaldsfasti er skipaður eftir í dag – t.v.s. øll rinda % inn av síni løn og fáa sama 
útgjald í krónum. Ongin mótrokning er av aðrari arbeiðs- ella pensjónsinntøku. Til ber 
at fáa Samhaldsfasta við sær uttanlands eftir Norðurlendskum ásetingu um 
almannaveitingar. Við øðrum orðum er umsitingin av Samhaldsfasta sera einføld og 
sera bílig – higartil hevur umsitingin verið um 2% um árið.  

Fyrimunirnir við samhaldsfastu skipanini eru m.a.: 

• Allir borgarar í Føroyum eru tryggjaðir eina grundleggjandi eftirløn – t.v.s. 
bæði tey sum eru arbeiðsfør, men eisini tey, sum av eini ella aðrari orsøk hava 
havt eitt leysari tilknýti til arbeiðsmarknaðin eru tryggjaði eina eftirløn. 

• Skattur fer av útgjaldinum – t.v.s. at skatturin fylgir talinum av pensjónistum. 
• Ongin eykarokning verður send skattaborgarunum, tí skatturin verður 

lækkaður samsvarandi tí hækkaða útgjaldinum úr Samhaldsfasta. 
• Tað er ikki vandi fyri, at fólkið knappliga missur stóran part av síni 

uppsparing, tí ein kreppa uppstendur. Samhaldsfasti er ein almenn skipan, har 
øll hava ábyrgdina av hvør øðrum. 

• Ongin borgari í Føroyum kann uppsigast av Samhaldsfasta – øll eru við. 
• Tað hendir eitt ávíst umbýti av virðum, og tey betri løntu bera eitt sindur 

tyngri byrðar enn tey lágløntu og tey sum eru uttanfyri arbeiðsmarknaðin, men 
øll fáa kortini úr skipanini. 

• Skatturin fylgir útgjaldinum.  
• Tað fer at loysa seg at spara upp sjálvur, og løntakarar og fakfeløg fáa frælsi 

til sjálvi at avgera, hvør skipan loysir seg best fyri tey. 
• Gerast skal ein 10 ára skiftistíð, so privati og almenni arbeiðsgevarin fær 

stundir at laga seg til økt útgjald. 
• Tað fer at loysa seg at arbeiða í ellisárum, tí pensjónisturin nýtist ikki hugsa 

um mótrokningar og nær viðkomandi skal steðga við arbeiði, tí meginparturin 
fer av í skatti, mótrokning ella avgjøldum.  

• Tú fært eina skipan, sum er bílig og einføld at umsita, og sum øll skilja 
• Tú varðveitir týðandi táttin um vælferðarskipanina fyri øll (universalisma) og 

tað týdningarmiklu sosialu kontraktina millum borgarar og ættarlið. 
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Feløgini í Samtak halda, at vísandi til omanfyristandandi viðmerkingar eru bara jalig 
árin av at brúka Samhaldsfasta, sum eina framtíðar pensjónsskipan. Tað er sera 
týdningarmikið, at grunnurin framhaldandi verður stýrdur óheftur av landskassanum, 
og at politiski myndugleikin ikki hevur møguleika at brúka fæið, óansæð, hvussu 
tíðirnar annars eru. 

Skal Samhaldsfasti gerast framtíðar pensjónsskipan føroyinga, so er neyðugt, at hon 
verður væl og virðiliga grundfest í fólkinum og tí politisku skipanini. Vit mæla tískil 
til, at skipanin við Samhaldsfasta antin verður ásett í eini framtíðar stjórnarskrá 
(grundlóg) ella at skipanin fer til fólkaatkvøðu, og at grundleggjandi partarnir í 
skipanini bara kunna broytast við fólkaatkvøðu. Hesar ásetingar tryggjað, at ein slík 
loysn ikki verður broytt frá degi til dags, hóast politiska samansetingin í løgtinginum 
broytist.  

Spurningur um pensjónsskipan snýr seg í stóran mun um álit, men eisini at skapa 
tryggar karmar langt út í framtíðina, tískil hevði verið gott og gagnligt, at fólkið í 
Føroyum fekk møguleika at atkvøða um hetta, og at týdningarmiklu meginreglurnar 
bert kunnu broytast við fólkaatkvøðu. Tað er sjálvsagt neyðugt, at stýrið í 
Samhaldsfasta fær rímiligar heimildir í mun til umsiting, og at løgtingið hevur 
møguleika at broyta tekniskar partar í lógini samsvarandi broyttum tíðum ella 
nýggjum altjóða sáttmálum ella fyriskipanum.  

 

Vegna feløgini í Samtak, 

 

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 
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