
Faktaarkt til fund í Trivnaðarnevndini 02-10-2018. 
 
Øll tøl í hesum faktaarki eru pr. 31-8-2018.  
 
Tal av fyritíðarpensjónistum, sum hava fingið brotpensjón og hava fingið veiting eftir § 12 (persónlig 
viðbót til pensjónist, sum hevur serliga trupul kor) ella aðra veting 
 
Ultimo august fingu 380 persónar brotpensjón harav 260 eru búsitandi uttandanda.  Av 
brotpensjonistunum, sum búgva í Føroyum, fingu: 
 1 Einkjubarnastuðul 
 1 Serligt barnaískoyti 
 0 Familjuískoyti 
 9 persónliga viðbót (§12), av hesum: 

5  Afturvendandi útreiðslur, pers. viðb. 
1  Rímiliga grundaðar stakútreiðslur, pers. viðb. 
3  Ymsar viðgerðir, pers. viðb. 
 

 
Hvat hevur skipanin, at fyritíðarpensjonistar kunnu taka veitingina við sær til Danmarkar, kostað inntil 
víðari? 
 
  Talva 1 

Slag Íalt 
2016 463.536 
2017 1.116.101 
2018 1.496.853 
Íalt 3.076.490 

 
Tølini fyri 2018 eru ár til dato. 
 
Slag av fyritíðarpensjón 
Niðanfyri er ein talva sum vísir, hvat slag av fyritíðarpensjónum tey, sum eru flutt til Danmark, hava: 

 

Talva 2  

Slag av pensjón Tal av persónum  

FTP, hægsta (gift) 3 
FTP, hægsta (støk) 4 
FTP, lægsta (støk) 2 
FTP, lægsta, sosial (støk) 1 
FTP, miðal (gift) 2 
FTP, miðal (støk) 3 
Hovedtotal 15 

 
 



  
Ískoyti til faktaark: 
Trivnaðarnevndin hevði nakrar spurningar til tey tøl, sum vóru løgd fram. Í talvu 3 og 4 niðanfyri eru er 
umbidnu tølini útgreinað sum umbiðið. 
 
Avgreiddar viðgerðir 
Sundurgreining av viðgerðum fyri §12 – Persónliga viðbót, hetta verður víst á talvuni niðanfyri.  
 
Talva 3 

(samlaða talið av viðgerðum higartil í ár er sum upplýst varð á fundinum 183. Talva 3 visur liðugt viðgjørdar 
umsóknir býtt eftir játtan/sýtan)   
 
 
Pensjón og § 12 viðbót  
Á fundinum ynskti Trivnaðarnevndin at fáa lýst, hvat samlaða inntøkan var (pensjón + viðbót eftir § 12)  hjá 
teimum 9 persónunum, ið hava fingið játtað persónliga viðbót.  
 
Talva 4 

pers viðbót §12 Pensjón Íalt mðr Slag  
Afturvendandi útreiðslur, pers. viðb. 512,37    5.234,01    5.746,38     
Afturvendandi útreiðslur, pers. viðb. 194,56    2.842,00    3.036,56     
Afturvendandi útreiðslur, pers. viðb. 1.868,67    7.626,00    9.494,67     
Afturvendandi útreiðslur, pers. viðb. 4.286,00    2.658,01    6.944,01     
Afturvendandi útreiðslur, pers. viðb. 3.317,09    8.698,95    12.016,04     
Rímiliga grundaðar stakútreiðslur, pers. viðb. 6.334,30    5.475,80    11.810,10     
Ymsar viðgerðir, pers. viðb. 16.723,00    7.013,00    23.736,00    eingangsútr. 
Ymsar viðgerðir, pers. viðb.              16.713,00           2.036,60         18.749,60    eingangsútr. 
Ymsar viðgerðir, pers. viðb.              14.800,00           4.979,10         19.779,10    eingangsútr. 

 
 

    
Aldur Játta umsókn Sýtan íalt 

<67 33 35 68 
67-97 36 24 60 

Íalt 69 59 128 


