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Løgtingsmál nr. 29/2015: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting 

og javning av almannaveitingum. 

(Lækkan av grundupphædd og hækkan av viðbót til fólkapensjón). 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting og javning av almannaveitingum 
(Lækkan av grundupphædd og hækkan av viðbót til fólkapensjón) 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 107 frá 22. desember 

1999 um áseting og javning av 

almannaveitingum, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 78 frá 22. mai 2015, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 3, nr. 1, 2. rað um grundupphædd til 

fólkapensjón – støk verður “2014” 

broytt til: “2016” og “50.028,00” broytt 

til: “43.068,00”. 

 

2. Í § 3, nr. 1, 3. rað um grundupphædd til 

fólkapensjón – gift hvør verður “2014” 

broytt til: “2016” og “39.756,00” broytt 

til: “32.796,00”. 

 

3. Í § 3, nr. 1, 6. rað um viðbót til 

fólkapensjón – støk verður “2015” 

broytt til: “2016” og “43.452,00*” 

broytt til: “45.252,00”. 

 

4. Í § 3, nr. 1, 7. rað um viðbót til 

fólkapensjón – gift hvør verður “2015” 

broytt til: “2016” og “34.572,00*” 

broytt til: “36.372,00”. 

 

5. Í § 3, nr. 1 verður “* Samlaða árliga 

upphæddin er galdandi fyri útgjald frá 

og við juli 2015. Fyri útgjøldini fram 

til juli mánaða eru árligu 

upphæddirnar kr. 39.252,00 fyri støk 

og kr. 30.372,00 fyri gift hvør.” 

strikað. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og hevur 

virknað fyri útgjalding av veitingum frá og 

við januar 2016.

 

 

 

 

 

 

16. november 2015 

Mál: 15/00864-13 

Viðgjørt: Poula Lervig 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

Landsstýriskvinnan í almannamálum mælir við hesum til at broyta løgtingslóg um áseting og 

javning av almannaveitingum. Uppskotið verður lagt fram í sambandi við 

fíggjarlógaruppskotið fyri 2016. Endamálið við uppskotinum er at betra um haldførið í 

almenna búskapinum og ein liður í ætlanini at samskipa Fólkapensjónina og útgjaldið úr 

Samhaldsfasta. 
 

Broytingin í løgtingslóg um áseting og javning av almannaveitingum er treytað av, at 

uppskotnu broytingarnar í løgtingslóg um Samhaldsfasta Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin 

(AMEG), í løgtingslóg um lands- og kommunuskatt umframt skattaásetingarlógini verða 

framdar.  

 

Hetta saman við broytingini í løgtingslóg um Samhaldsfasta 

Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin fer at geva teimum pensjónistum, ið einans hava 

fólkapensjón og samhaldsfasta at liva av, betri fíggjarlig kor. 

 

Fyri at røkka endamálinum um at betra haldførið í almenna búskapinum verða broytingar 

gjørdar á tann hátt, at grundupphæddin til fólkapensjón fyri støk og gift verður lækkað við 

580 kr./mð, samstundis sum viðbótin til fólkapensjón fyri støk og gift verður hækkað við 150 

kr./mð.  

 

Lækkingin av grundupphæddini hevur við sær eina árliga sparing fyri landskassan á áleið 

51,8 mió. kr., meðan hækkingin av viðbótini hevur við sær eina árliga útreiðslu á áleið 10,2 

mió. kr. Samlaða sparingin í 2016 verður sostatt áleið 42 mió. kr.   

 

Viðbót til fólkapensjón er skattskyldug inntøka, og tí fer hækkingin at viðføra eina 

meirinntøku í landsskatti orsaka av væntaðari lækkan av botnfrádráttinum umframt broyting í 

skattastiganum. Samstundis fer broytingin væntandi at viðføra eina minking í 

skattainntøkunum hjá kommununum orsaka av javnstilling av botnfrádráttinum í kommunu- 

og landsskatti. 

 

Lógaruppskotið hevur ikki verið til ummælis. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri landið 

Mett verður, at fíggjarliga avleiðingin av uppskotinum fyri landskassan í 2016 verður ein 

sparing á áleið 42 mió. kr.  

Samstundis fær landið eina meirinntøku í landsskatti orsaka av broyting í botnfrádráttinum. 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar 

Saman við broytingum í løgtingslóg um lands- og kommunuskatt hevur uppskotið við sær 

eina væntaða minking í skattainntøku hjá kommununum fyri 2016 orsaka av javnstilling í 

botnfrádráttinum í lands- og kommunuskattinum. 

 

Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið. 
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Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Hetta uppskotið hevur ta avleiðing, at pensjónistar fáa minni útgoldið í fólkapensjón um 

mánaðin frá og við januar 2016. 

 

Avleiðingar fyri millumtjóða sáttmálar 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri millumtjóða sáttmálar. 

 

Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er ikki í stríð við Evropeiska Mannarættindasáttmálan og Breksáttmálan. 

 

Marknaforðingar 

Mett verður ikki, at uppskotið kann elva til marknaforðingar á økinum. 

 

 Fyri 

landið/lands-

myndugleikar 

Fyri 

kommunalar 

 myndugleikar 

Fyri 

pláss/

øki í 

landin

um 

Fyri ávísar 

samfelagsbólk-

ar/ 

felagsskapir 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarliga/búskapar-

ligar avleiðingar 

Ja Ja Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun til 

altjóða avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar avleiðingar    Ja  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1: 

Lógarbroytingin hevur við sær, at grundupphæddin til fólkapensjón sambært hesi lóg fyri 

stakar pensjónistar verður lækkað úr kr. 50.028,00 til kr. 43.068,00 árliga, og fyri giftar 

pensjónistar úr kr. 39.756,00 til kr. 32.796,00 árliga eins og at viðbótin til fólkapensjón fyri 

stakar pensjónistar verður hækkað úr kr. 43.452,00 til kr. 45.252,00 árliga og fyri giftar 

pensjónistar úr kr. 34.572,00 til kr. 36.372,00 árliga. Fyri stakar og giftar pensjónistar merkir 

hetta, at grundupphæddin lækkar við kr. 580 mánaðarliga og at viðbótin hækkar við kr. 150 

mánaðarliga. 

 

Til § 2: 

Gildiskomuregla. 

 

Almannamálaráðið, 16. november 2015 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýrismaður 

/ Eyðun Mohr Hansen 
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Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 


