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Høringssvar vedrørende Forslag til lagtingslov om pensionsopsparing og be-
skatning af pension 

 
Farmakonomforeningen har modtaget ”Forslag til lagtingslov om pensionsopsparing 
og beskatning af pension” og takker for muligheden med dette høringssvar at kom-
mentere forslaget.  
 
Farmakonomforeningen har tidligere, mere præcist den 1.september 2010, den 
13.april 2011 samt den 2.april 2012 fremsendt høringssvar, der har kommenteret re-
formen både i lyset af farmakonomernes fremtidige pensionsmuligheder samt beskat-
ningsreglerne for pensioner på Færøerne. 
 
Jeg kan af det fremsendte forslag konstatere, at de færøske farmakonomer, der har en 
dansk pensionsordning, og har arbejdet på f.eks. et dansk apotek er undtaget fra de 
nye regler. Tilsvarende vil farmakonomer i en periode på op til 60 måneder kunne 
tage arbejde på Færøerne uden at de bliver omfattet af de nye regler. Det vil Farma-
konomforeningen gerne kvittere for, da disse undtagelser, efter foreningens opfattelse 
er med til at bevare et mere fleksibelt arbejdsmarked for bl.a. farmakonomer. Det vil 
dog være helt afgørende med hvilken smidighed, det færøske skattevæsen, TAKS vil 
administrere disse ordninger, hvilket Farmakonomforeningen ser frem til at få uddy-
bet. 
  
Som Farmakonomforeningen tidligere har anført, vil kravene i lovforslaget om, at 
den fremtidige pensionsopsparing tidligst kan udbetales når pensionsopspareren op-
når folkepensionsalder og senest når pensionsopspareren modtager folkepension, væ-
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re særdeles udfordrende krav. Folkepensionsalderen på Færøerne er som bekendt i 
dag 67 år. De fleste farmakonomer har gennemført deres uddannelse i begyndelsen af 
20’erne. Et krav om tidligst pensionsalder på 67 år vil for de fleste betyde et krav om 
45 år på arbejdsmarkedet inden mulighed for tilbagetrækning. Farmakonomer arbej-
der indenfor et fag med stor nedslidning så krav om 45 år på et krævende arbejds-
marked synes at være særdeles udfordrende. 
 
Videre er det anført i lovforslaget, at en pensionsopsparer ikke kan pålægges at skulle 
indbetale pension til en bestemt pensionsudbyder. Såfremt der findes andre pensions-
udbydere end dem som pensionsopsparerens fagforening har indgået aftale med, og 
som kan yde de tjenester, som overenskomsten fastsætter, skal det være muligt for 
pensionsopspareren at skifte pensionsudbydere. Dette betragter jeg som et indgreb fra 
de færøske myndigheder i danske overenskomster. Og konsekvenserne ved disse reg-
ler er, at fagforeninger som Farmakonomforeningen ikke kan opnå storkunderabat på 
medlemmernes vegne, da vi ikke længere kan garantere obligatorisk medlemskab. 
Derved risikeres at syge medlemmer stilles dårligere, da ikke obligatoriske aftaler 
typisk kræver godt helbred og at der betales for rådgivning og salgsbestræbelser som 
vil reducere den opsparede pension.  
 
Som det fremgår af ovennævnte, anbefaler Farmakonomforeningen, at konsekvenser-
ne af lovforslaget genovervejes, og at der ikke vedtages en regelsæt, der får så alvor-
lige konsekvenser for bl.a. medlemmerne af Farmakonomforeningen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Engstrøm 
formand 
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