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Høring over udkast til lagtingslov om pensionsopsparing og beskatning af pension. 
 
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har med interesse læst udkast til lagtingslov 
af den 18. januar 2013 om pensionsopsparing og beskatning af pension (Pensionsloven). 
CFU skal i den forbindelse afgive følgende bemærkninger, som CFU anmoder om, vil bli-
ve taget med i betragtning i forbindelse med udfærdigelsen af den endelige lagtingslov. 
 
CFU har forståelse for det overordnede hensyn med lagtingsloven, som har til formål at 
sikre, at personer på Færøerne sparer tilstrækkeligt op til de bliver pensionister. Dette hen-
syn har CFU i en årrække arbejdet på at sikre, sammen med den danske finansminister, for 
de personer, der er omfattet af en dansk overenskomst indgået mellem medlemsorganisati-
oner under CFU og den danske finansminister. CFU´s arbejdsmarkedspensioner betragtes i 
dag som fuldt udbyggede med opsparing til en ansvarlig alderdomssikring. Personer omfat-
tet af de danske overenskomster mellem ovennævnte parter, sparer således alle op til pen-
sion i et omfang, der harmonerer med målsætningerne i lagtingsloven, og i de fleste tilfæl-
de overstiger lagtingslovens målsætninger.  
 
CFU´s arbejdsmarkedspensioner, som er aftalt i kollektive overenskomster med den dan-
ske stat, bygger på et system, hvor der indbetales til kollektive ordninger for de enkelte 
medarbejdergrupper, ligesom at mindst 2/3 af det indbetalte skal indgå i den kollektive 
ordning, der skal sikre livsvarig pension (livrente) for den pågældende gruppe. Dette be-
tragtes som en af grundpillerne i de danske arbejdsmarkedspensioner.  
 
Det er derfor med tilfredshed, at CFU noterer sig, at udkast til lagtingslov indeholder over-
gangsbestemmelser, der giver mulighed for, at personer der allerede er ansat ved lovens 
ikrafttræden, kan fortsætte med at indbetale til en dansk pensionsordning.  
 
CFU finder det dog uforståeligt, at undtagelsen kun omfatter allerede ansatte. Fremtidigt 
ansatte efter dansk overenskomst vil have et tilsvarende problem. De vil ofte komme fra en 
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stilling i Danmark, hvor de i en årrække har indbetalt til en dansk arbejdsmarkedspension. 
Udkastet til lagtingslov vil få som konsekvens, at disse personer vil blive tvunget til at ind-
betale til en ny pensionsordning på Færøerne, i stedet for at kunne fortsætte med at indbe-
tale til den allerede oprettede ordning i Danmark. Dette vil være en meget uhensigtsmæssig 
måde at spare op til sin alderdom på, da en forholdsmæssig stor del af det indbetalte for 
den enkelte person vil blive ”ædt op” af dobbelte administrationsomkostninger.  
 
CFU noterer sig med tilfredshed, at udkast til lagtingslov generelt undtager tjenestemænd, 
da tjenestemænd som en del af ansættelsen har ret til pension. Det tilsvarende gælder for 
ansatte efter dansk overenskomst med den danske stat, da der som ovenfor beskrevet er 
fastsat en obligatorisk pensionsordning, der sikrer opsparing til en ansvarlig livsvarig pen-
sion.  
 
CFU skal derfor foreslå, at personer omfattet af dansk overenskomst, indgået mellem fag-
lige organisationer og den danske stat, generelt undtages fra den færøske pensionslov, på 
samme vis, som statens tjenestemænd på Færøerne er undtaget. 
 
Såfremt lagtinget ikke er indstillet på at undtage overenskomstansatte efter dansk overens-
komst, skal CFU foreslå, at perioden for fritagelse af personer, som arbejder på Færøerne i 
en kortere periode, udvides fra de foreslåede 5 år til 10 år. Desuden skal det foreslås, at der 
skabes en hjemmel til, at personer, der har arbejdet på Færøerne i en periode, der overstiger 
”fritagelsesperioden”, får mulighed for at overføre deres pensionsdepot, som er opsparet på 
Færøerne i henhold til pensionsloven, til en arbejdsmarkedspensionsordning i Danmark, 
hvis der anmodes om dette i forbindelse med et jobskifte til en ansættelse i Danmark. En 
sådan overflytningsmodel er velkendt i de danske arbejdsmarkedspensioner. Dette fremgår 
bl.a. af ”aftalen om ydelsessammensætning” indgået mellem Finansministeriet og CFU, 
hvorefter der er mulighed for overflytning til en anden pensionskasse i forbindelse med 
jobskifte. ”Aftalen om ydelsessammensætning indeholder desuden mulighed for, at en 
udenlandsk statsborger kan tilbagekøbe sin pensionsordning, når man fratræder sin stilling 
med henblik på at tage varigt ophold i udlandet.” 
 
Der henvises i øvrigt til lagtingsforslagets generelle bemærkninger, som CFU fuldt ud kan 
anerkende i forhold til fritagelse af personer, der kun arbejder på Færøerne i en del af deres 
arbejdsliv: ”Derfor er der ingen grund er til at pålægge personer, som efter alt at dømme 
ikke vil bo her (på Færøerne), når de bliver pensionister, at følge denne lagtingslov. Dette 
vil kun medføre, at de kommer til at have en mindre pension hængende mange år efter, at 
de har forladt Færøerne. Dette kan også medføre at nogle af dem slet ikke kommer til Fæ-
røerne”. 
 
Endelig skal CFU henvise til bemærkningerne i CFU´s tidligere fremsendte høringssvar af 
13. april 2012. 
 
 
På vegne af CFU 
 
Jesper D. Jensen 
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