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Løgtingsmál nr. 7/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

almannapensjónir o.a. (Ásetingar um brotpensjón)  

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almannapensjónir o.a.  

(Ásetingar um brotpensjón) 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 48 frá 10. mai 1999 um 

almannapensjónir o.a., sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 66 frá 30. apríl 2018, verður 

gjørd henda broyting:  

Í §14 verður sum stk. 4 sett:  

“Stk. 4. Treytin um bústaðartíð sbrt. stk. 1 og 

2 er tó ikki galdandi fyri íbúgvar landsins, 

sum eru úr londum ella hava búð í londum, 

sum Føroyar ikki hava avtalu við um sosiala 

trygd.”  

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019.  

 

Almennar viðmerkingar  

Seinastu árini eru alsamt fleiri útlendingar búsitandi í Føroyum, og fleiri føroyingar eru, sum í 

styttri og longri tíðarskeið hava búð uttanlands (og uttan fyri Norðurlond). Tí krevst at fyrisiting, 

lóggáva, altjóða sáttmálar og annað eru lagað til hendan veruleika.  

Nógv av teimum útlendingum, ið flutt eru til Føroyar, eru fólk, ið hava funnið sær føroyskan maka. 

Nøkur teirra koma soleiðis fyri, at tey kunnu fáa varandi mein av sjúku, vinnusjúku, 

arbeiðsvanlukku ella av øðrum ávum soleiðis, at tey mugu av arbeiðsmarknaðinum og gerast 

fyritíðarpensjónistar.  

Ásetingarnar fyri at fáa fulla fyritíðarpensjón eru, at viðkomandi skal hava havt bústað í Føroyum í 

4/5 av tíðarskeiðnum frá tí fylta 15. árinum. Flestu útlendingar, sum gerast fyritíðarpensjónistar, fáa 

tískil ikki fulla fyritíðarpensjón, tí tey lúka ikki bústaðarkravið. So verður brotpensjón veitt í mun 

til, hvussu leingi tey hava búð í Føroyum, og meiningin er, at tey skulu fáa írestandi pensjónina úr 

heimlandinum. Hetta sama er galdandi fyri føroyingar, sum í styttri og longri tíðarskeið hava búð 

uttanlands, tí tey hava verið í arbeiðsørindum, m.a. sjófólk, trúboðarar, flogskiparar, sjúkra-

røktarfrøðingar, læknar o.s.fr. Onnur hava verið undir útbúgving/førleikamenning ella hava funnið 

sær útlendskan maka og hava tí búð uttan fyri Norðurlond.  

Ásetingar um brotpensjon millum lond eru galdandi, og í løtuni hava Føroyar avtalu við Norðurlond 

um sosiala trygd. Hetta merkir, at gerst t.d. ein úr Noregi fyritíðarpensjónistur í Føroyum, fær 

viðkomandi so nógv, sum viðkomandi lutfalsliga hevur búð í Føroyum frá tí fylta 15. árinum, og 



restina fær viðkomandi úr heimlandinum. Tey sum koma úr Norðurlondum ella sum hava búð í 

Norðurlondum eru tískil, sum meginregla, tryggjað eina fulla fyritíðarpensjón.  

Trupulleikin tekur seg upp tá ið fólk, ið eru úr londum uttan fyri Norðurlond ella føroyingar, ið hava 

búð og arbeitt uttan fyri Norðurlond, gerast fyritíðarpensjónistar, tí Føroyar hava ikki avtalur við 

onnur lond um sosiala trygd. Hetta ger at tey, sum gerast fyritíðarpensjónistar og t.d. eru úr 

Bretlandi, Týsklandi, Póllandi ella Filipsoyggjunum, mangan gerast fíggjarliga ómetaliga illa fyri, tí 

tey einans fáa brotpensjón.  

Hetta lógaruppskot ger at fólk, sum eru fyritíðarpensjónistar, og sum eru úr londum, ella sum hava 

starvast í londum, sum Føroyar ikki hava avtalu við um sosiala trygd, eftir umsókn kunnu fáa 

fyritíðarpensjón, har sæð verður burtur frá bústaðarkravinum.  

Eitt nú útlendingar, fastbúsitandi í Føroyum, sum eru úr londum uttan fyri Norðurlond, og sum 

gerast óarbeiðsførir, eru ein ógvuliga sárbærur bólkur, og stórur vandi er fyri, at hesi enda í 

fátækraváða. Børnini hjá teimum verða eisini hart rakt av sperdu støðuni, tí umframt at familjan 

skal dragast við t.d. eina hættisliga sjúku, so fer ómetaliga nógv orka til at fáa peningin at røkka, tí 

inntøkan er minkað so nógv.  

Landsstýrismaðurin í almannamálum hevur í svari til grein 52a fyrispurning í tingsetuni 2017 víst á, 

at 31. desember 2016 vóru tað íalt 71 fyritíðarpensjónistar, ið fingu brotpensjón. Av hesum búgva 

35 persónar uttan fyri danska ríkið. Teir persónar, ið ikki eru norðurlendskir ríkisborgarar, og sum 

hava rætt til fólka- og fyritíðarpensjón eru persónar, ið  

1) eru, ella seinast hava verið giftir við einum persóni við donskum heimarætti,  

2) eru fevndir av sáttmálum um almannatrygd og  

3) persónar, ið hava fingið undantak frá kravinum um føroyskan heimarætt sbrt. § 3, stk. 3 í 

almannapensjónslógini. 

Sambært upplýsingum úr heildarskipanini hjá Almannaverkinum fáa 19 fyritíðarpensjónistar, ið 

ikki hava danskan heimarætt, brotpensjón. Av hesum hava 7 fyritíðarpensjónistar heimarætt uttan 

fyri Norðurlond. Flestu búgva í Føroyum.  

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Tað er trupult at áseta nágreiniligan kostnað av uppskotinum, men væntast kann, at kostnaðurin er 

nakrar fáar 100.000 kr. Óvist er, hvussu nógv av teimum, sum fáa brotpensjón, fáa møgulig onnur 

ískoyti, sum fella burtur. Fullkomin vissa fyri kostnaðinum fæst ikki, fyrr enn málið er roynt. Tó er 

kostnaðurin avmarkaður, tí talan er um lutfalsliga fáar borgarar, ið fáa brotpensjón.  

Fyri kommunurnar má væntast ein lítil fíggjarligur vinningur, tí skattur verður goldin av einum parti 

av fyritíðarpensjónini.  

 

 

 

 



Talva yvir avleiðingar 

 

 Fyri landið Fyri 

kommunurnar 

Fyri ávís øki 

í landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Altjóða 

sáttmálar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 

////////////// /////////////// Nei Ja /////////////// 

 

 

Hoyring 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar, men áheitan er komin frá fakfeløgum, sum varða av 

fyritíðarpensjónistum, ið fáa brotpensjón um at tryggja tey betur, ið eru úr londum uttan fyri 

Norðurlond, ella sum hava búð og starvast uttan fyri Norðurlond.  

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1 

Greinin ásetir, at ert tú úr landi ella hevur búð í landi, sum Føroyar ikki hava sáttmála við um 

sosiala trygd, verður sæð burtur frá bústaðarkravinum. Hetta er einans galdandi fyri íbúgvar 

landsins, og er ikki galdandi um tey, sum skuldu fingið brotpensjón, flyta av landinum.  

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

Á Løgtingi, 21. august 2018 

 

Sonja J. Jógvansdóttir 

 


