
Sonja J. Jógvansdóttir  

løgtingsmaður 

 

 

Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 14/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

familjuískoyti (Hækkað inntøkumørk, stuðul og lægri mótrokning) 

 

 

 

Uppskot til  

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjuískoyti  

(Hækkað inntøkumørk, stuðul og lægri mótrokning) 

 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 160 frá 24. desember 

2015 um familjuískoyti, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 167 frá 20. desember 2017, 

verða gjørdar hesar broytingar:  

 

1. Í § 2, stk. 1 verður “200.000 kr.” broytt 

til: “220.000 kr.” og ”18.000 kr.” 

broytt til: ”24.000 kr.”  

2. Í § 2, stk. 2 verður ”5.000 kr.” broytt 

til: ”9.000 kr.” 

3. Í § 2, stk. 3 verður “280.000 kr.” broytt 

til: “380.000 kr.” og ”22.000 kr.” 

verður broytt til: ”24.000 kr.” 

4. í § 2, stk 4. verður ”5.000 kr.” broytt 

til: ”9.000 kr.” 

5. Í § 3, stk. 1 verður tvær staðni 

“200.000 kr.” broytt til: “220.000 kr.”  

6. Í § 3, stk. 2 verður tvær staðni 

“280.000 kr.” broytt til: “380.000 kr.” 

7. § 3, stk. 3 verður orðað soleiðis:  

”Stk. 3. Prosentparturin sbrt. stk. 1 og 2 

er 15%.” 

8. § 5 verður orðað soleiðis:  

“§ 5. Í barnafamiljum, har sjúka ella 

onnur brádliga íkomin hóttandi støða 

er uppstaðin, og inntøkugrundarlagið 

verður broytt, kann í eitt tíðarskeið 

meðan henda støða er, verða sæð 

burtur frá krøvunum í §§ 2, 3 og 11, og 

familjuískoyti kann veitast sambært 

ásetingini í § 2. 

Stk. 2. Í barnafamiljum, sum eru serliga 

hart sperdar fíggjarliga, kann 

familjuískoytið í styttri ella longri 

tíðarskeið hækkast við upp til 2.000 kr. 

um mánaðin, til familjan hevur fótað 

sær fíggjarliga. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um familjuískoyti sbrt. stk. 

1 og 2.“ 

9. Í § 11, stk. 1 verður ”30.000 kr.” broytt 

til: ”60.000 kr.”  

 

        § 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019.  
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Almennar viðmerkingar:  

Tá ið lógin um familjuískoyti var sett í gildi 1. januar 2016, var hetta meint sum eitt amboð at 

basa fátækraváða millum barnafamiljur. Hinvegin vóru inntøkumørkini sett lutfalsliga lágt, so 

væntandi var ikki, at hetta var nóg mikið í sær sjálvum, og tískil skuldu onnur og meira 

víðfevnd átøk til. 

Tað sum er gjørt síðani, og sum ávirkar inntøkurnar er, at ein skattalætti er latin, barnaískoyti, 

fyritíðarpensjón og samhaldsfasti eru hækkað, og lestrarstuðul verður veittur alt árið. Hesi 

átøk muna øll, men eru í peningi heldur ikki nóg mikið at lyfta nóg nógvar barnafamiljur úr 

fátækraváða og veruliga muna hjá teimum, sum hava tær lágu og lægri miðalinntøkurnar.   

Um hálvan juli 2018 almannakunngjørdi Hagstovan tølini fyri fátækraváða fyri 2016. Hetta 

var fyrsta kalendaraárið hjá samgonguni, og sjón er fyri søgn um, at átøkini vóru verri enn so 

nóg mikið. Tað vóru 24 børn færri í fátækraváða í 2016 enn í 2015, og um hugt verður at 

prosentvísa lutfallinum sæst, at talið av barnafátækradømi framvegis er lutfalsliga høgt í 

Føroyum. Talið av barnafátækradømi lækkaði frá 2015 til 2016 úr 9,7 niður í 9,4%. 

Um hugt verður at øðrum viðurskiftum í tølunum hjá Hagstovuni sæst, at inntøkuójavnin er 

steðgaður at vaksa, og at ginitalið er minkað nakað. Ginitalið sigur nakað um, hvussu javnt 

ella ójavnt inntøkurnar í samfelagnum eru býttar. Samanumtikið kann sigast, at ávís 

viðurskifti peika rætta vegin, men talan er ikki um nóg stórar og grundleggjandi broytingar 

til, at hetta sæst nóg greitt í hagtølunum.  

Tá familjuískoyti varð útgoldið fyri august, var talan um 291 familjur, ið fingu úr skipanini. 

Av hesum vóru 252 stakir uppihaldarar, og 39 vóru í parlagi. 

Hóast inntøkumarkið fyri pør varð hækkað 1. januar 2018, so sæst hetta ikki aftur í hægri tali 

av pørum, ið fáa úr skipanini. Orsøkirnar til tess eru helst, at fá eru, sum søkja, men eisini, at 

inntøkumørkini framvegis eru alt ov lág fyri pør. Tað verður broytt við hesum uppskotinum 

umframt, at stuðulin fyri fyrsta barnið verður eins fyri støk og pør og hækkar til 2.000 kr um 

mánaðin, og stuðulin fyri næsta barnið og hvørt barn eftir hetta verður 750 kr. um mánaðin. 

Hetta ger, at fleiri vera lyft uppeftir, umframt at tað hjálpir sera væl hjá teimum, ið liggja 

langt undir fátækraváðamarkinum. 

Eisini verður mótrokningin lækkað, soleiðis at tað altíð skal loysa seg hjá einum uppihaldara 

at forvinna meira, um møguleiki er til tess. Mótrokningarprosentið í løtuni er 20%, 25% og 

30% - hetta uppskot leggur upp til, at øll mótrokning lækkar niður í 15%, soleiðis at møgulig 

eyka inntøka ikki verður so hart mótroknað.  

Markið fyri ognir verður broytt orsakað av hægru inntøkuásetingunum. Ein nýggj áseting er, 

at í førum barnafamiljur brádliga verða raktar av hættisligari sjúku ella øðrum líknandi, sum 

hóttir inntøkugrundarlagið, kann síggjast burtur frá inntøkuásetingunum í lógini.  

Eisini er nýggj áseting um, at familjur, sum eru serliga hart sperdar fíggjarliga, kunnu fáa upp 

til 2.000 kr. eyka um mánaðin í familjuískoyti. Felags fyri hesar greinar er, at her verður hugt 

at fíggjarligu umstøðunum, men eisini øðrum umstøðum rundan um familjuna.   
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Galdandi lóggáva  

Barnafamiljur við lágum inntøkum, og sum ikki hava ognir av týdningi, hava rætt til 

familjuískoyti. Familjuískoyti til støk er 18.000 kr. um árið fyri fyrsta barnið, umframt 5.000 

kr. fyri hvørt barnið afturat. Hjá pørum er veitingin 22.000 kr. fyri fyrsta barnið, umframt 

5.000 kr. fyri hvørt eftirfylgjandi barn. 

Familjuískoyti er ikki skattskyldugt sambært skattalógini § 29, nr. 13, litra f.  

Fult familjuískoyti verður veitt, tá árliga inntøkugrundarlagið hjá móttakarunum er 200.000 

kr. hjá støkum og 280.000 kr. hjá pørum, og upphæddin lækkar stigvíst, so hvørt sum 

inntøkan hækkar. Hvussu nógv familjuískoytið lækkar, er treytað av tali av børnum.  

Mótrokningin hjá teimum við einum barni er 20 prosent. T.v.s. um inntøkan hækkar við 

1.000 kr., so lækkar familjuískoytið við 200 kr. Mótrokningin hjá teimum við tveimum 

børnum er 25 prosent, og tey við trimum ella fleiri børnum verða mótroknað við 30 

prosentum. 

Endamálið við uppskotinum  

Endamálið við uppskotinum er at bøta um fíggjarligu korini hjá barnafamiljum, sum hava 

lægri og miðal inntøkur, at lógin betri tekur hædd fyri brádliga íkomnum støðum, og at lógin í 

størri mun lyftir familjur, ið liva langt niðanfyri fátækramarkið, úr støðuni.  

Markið fyri, nær familjuískoytið verður mótroknað, hækkar úr 200.000 kr. til 220.000 kr. fyri 

støk og úr 280.000 kr. til 380.000 kr. fyri pør. T.v.s., at tá árliga inntøkugrundarlagið fer upp 

um 220.000 kr. fyri støk og 380.000 kr. fyri pør, byrjar familjuískoyti at lækka. 

Inntøkuhækkingin fyri nær mótroknað verður, er 10% fyri støk og 36% fyri pør.  

Orsøkin til, at hesi mørk eru vald, er tí, at betri samsvar má vera ímillum tær inntøkur, ið vit 

síggja í samfelagnum, og sum eru neyðugar fyri ikki at vera í fátækraváða, og inntøkumørkini 

fyri familjuískoyti. Bæði í krónum og prosentum sær hækkingin, fyri nær tú mótroknar í 

familjuískoytinum hjá pørum, høg út, men tað er neyðugt, um tú skalt røkka endamálinum 

við at lyfta børn úr fátækraváða.  

Í uppskotinum er eisini ein broyting, sum hækkar ognarmarkið úr 30.000 kr. til 60.000 kr.  

Umframt at hækka inntøkumørkini hækkar upphæddin fyri familjuískoytið fyri børnini, sum 

koma afturat tí fyrsta við 4.000 kr. úr 5.000 kr. til 9.000 kr. árliga, og stuðulin hjá støkum og 

pørum fyri fyrsta barnið hækkar til 24.000 kr. árliga. Henda hækking er betri í samsvar við 

tær upphæddir, ið skulu til fyri at halda eini familju omanfyri markið fyri fátækraváðan. 

Mótrokningarmarkið lækkar eisini, soleiðis at tað altíð skal loysa seg at forvinna nakrar 

krónur eyka. Mótrokningarmarkið lækkar niður í 15% fyri allar ásetingar og bólkar, soleiðis 

at inntøka omanfyri mótrokningarmarkið verður mótroknað við 15%. Hevur ein stakur 

persónur eitt barn og inntøku, sum er 240.000 kr., so er familjuískoytið ikki 24.000 kr., men 

21.000 kr., tí viðkomandi forvinnur 20.000 kr. omanfyri inntøkumarið, og tískil verður 

familjuískoytið lækkað við 3.000 kr. Inntøkur fyri barn nummar tvey og uppeftir verður 

somuleiðis mótroknað við 15%. Í dag verður inntøkan fyri næsta barnið mótroknað við 25%, 

og fyri triðja barnið og uppeftir er mótrokningin 30%. 

Um hugt verður at mørkunum fyri fátækraváðan sæst, at inntøkumørkini í lógini um 

familjuískoyti samsvara illa við mørkini fyri, hvussu nógv ein familja skal hava í tøkari 

inntøku. Hetta sæst á Mynd 1.  
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Vert er at leggja sær í geyma, at mørkini fyri fátækraváða er tøk inntøka eftir skatt og 

avgjøld. Í lógini um familjuískoyti er inntøkan áðrenn skatt. Tað er tí neyðugt at hava 

inntøkumørkini somikið høg, at inntøkan eftir skatt er so nøkulunda í samsvari við mørkini 

ásett fyri fátækraváðan.  

Mark fyri Fátækraváða 2016 

Tøk 

ársinntøka 

Tøk 

mánaðarinntøka 

Støk uttan børn 138.880 kr 11.573 kr 

Støk og 1 barn 180.544 kr  15.045 kr 

Støk og 2 børn 222.208 kr 18.517 kr 

2 vaksin 208.320 kr 17.360 kr 

2 vaksin og 1 barn 249.984 kr 20.832 kr 

2 vaksin og 2 børn 291.648 kr 24.304 kr 

2 vaksin og 3 børn 333.312 kr 27.776 kr 

 

Til dømis er við verandi marki í lógini um familjuískoyti ásett, at eitt par við børnum kann 

hava 280.000 kr. í inntøku áðrenn skatt, áðrenn mótroknað verður í familjuískoytinum. Men 

um tú hyggur at, hvussu nógv eitt par við tveimum børnum skal hava í tøkari inntøku eftir 

skatt, er hetta 291.648 kr. fyri at vera omanfyri markið fyri fátækraváðan. Tað er sjálvsagt, at 

hetta mark má hækka í verandi lóggávu fyri familjuískoyti, so betri samsvar er millum 

fatækraváðamørk og lóggávu. Skulu barnafamiljur verða lyftar uppum markið fyri 

fátækraváða, er neyðugt at hava hesi mørkini í huga og áseta tey samsvarandi í lóggávuni. 

Tað er eisini vert at leggja sær í geyma, at Hagstovan tekur alla inntøku við, soleiðis at stuðul, 

barnaískoyti, løn o.s.fr. er við. 

Um hugt verður í hagtalsgrunnin hjá Hagstovuni sæst, at talið á børnum í fátækraváða frá 

2015 til 2016 er minkað úr 9,7% niður í 9,4% - minkingin á 0,3 stig svarar til eina minking á 

3,1%. Í tali eru 24 børn færri í fátækraváða í 2016 enn tað vóru í 2015, samstundis sum tað 

eru 134 fleiri børn í 2016 enn árið frammanundan.  

Talan kann tí ikki sigast vera um kollveltandi broytingar, ið hendar eru frá 2015 til 2016, tó at 

tølini benda rætta vegin. Um hugt verður at inntøkugloppinum – hetta er markið fyri, hvussu 

nógv skal til, áðrenn børn í fátækraváða eru omanfyri miðinntøkuna - sæst, at markið er 

minkað soleiðis, at tey í fátækraváða eru eitt sindur minni í fátækraváða í 2016, enn tey vóru í 

2015. Sí mynd 2.  

     Mynd 2 Kelda: Hagstova Føroya hagtalsbankin 

Myndin omanfyri vísir gongdina í fátækraváða síðani byrjað var at gera upp í 2009. Sum tað 

sæst, so hevur talið av børnum í fátækraváða ligið millum 9,4% og 10,9%. Barnafátækradømi 

vaks rættiliga fitt fram til 2013, tá ið tað síðani minkaði aftur. Eisini er áhugavert, at í 2013 

tyktist markið fyri at koma upp um fátækraváðan vera vaksið rættiliga fitt fram til og við 

2013. Fátækraváðagloppið upp til 60% var 15,6 í 2009, so vaks hetta við 3,1 stigum ella við 

Børn í fátækraváða 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fátækraváði 60% 9,9 9,4 10,1 10,9 10,8 10,3 9,7 9,4 

Fátækraváða glopp 

60% 15,6 16,9 17,5 16,9 18,7 17,1 17,2 16,3 

Fátækraváði 50% 4,7 4,7 5,2 5,5 5,8 5,2 5,1 4,6 

Fátækraváða glopp 

50% 16,5 16,4 14,8 14,5 14,5 16,5 15,3 17,9 

Mynd 1 kelda: Hagstova Føroya 
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knapt 20% fram til 2013, og er síðani minkað niður í 16,3 í 2016. Her er talan um eina 

minking á 5,2% frá 2015 til 2016.  

Hinvegin um hugt verður at teimum børnum, sum hava inntøkur niðanfyri 50%, so er eisini 

talan um eina lutfalsliga stóra minking frá 2015 til 2016 á 9,8%. Tey, sum eru eftir og liva í 

familjum, sum hava inntøkur niðanfyri 50% av miðinntøkuni - eru lutfalsliga fátækari í 2016 

enn í 2015 - tí gloppið upp til 50% markið er vaksið heili 2,6 stig ella við 16,9%. Tað vil siga, 

at tað eru færri børn, sum eru ógvuliga fátøk, men tey sum eru ógvuliga fátøk eru í miðal 

verri fyri. At vaksa stuðulsupphæddirnar hjálpir tí væl hjá hesum bólki, og at geva fleiri 

møguleikar í lógini um familjuískoyti ger eisini, at møguligt skuldi verið at lyft bólkin 

munandi. 

Hóast hesi ikki eru nógv í tali, so má hetta metast sum ein ógvuliga sárbærur bólkur, har fleiri 

málrættaði átøk enn bara henda lógin skulu til. Spurningurin er eisini, um almennu Føroyar 

hava gjørt nokk fyri at upplýsa um møguleikarnar í hesi lóg, og at uppsøkja, hjálpa og 

vegleiða við umsóknini um familjuískoyti. Fyri tey, sum eru niðanfyri 50% markið, er talan 

um ein serstakliga sárbæran bólk, har onnur og meira víðfevnd átøk eru neyðug. Tað hjálpir 

nýggja ásetingin í § 5, stk. 2 uppá, tó at hetta í longdini neyvan er nóg mikið. 

Eitt sjálvsagt stig átti eisini at verið at sett skipan um býlisstuðul í gildi, soleiðis at tað verður 

møguligt hjá láglønarfamiljum at fáa eitt sámiligt býli, sum tey trygt kunnu sita í. Fyrimyndin 

fyri hesum kundi verið skipanir við býlisstuðli, sum vit kenna tær úr grannalondunum, har 

býlisstuðulin m.a. verður ásettur eftir inntøku, men eisini øðrum mátum, soleiðis at til ber at 

fáa eina rímiliga skipan, ið ikki skeiklar leigumarknaðin. 

 

Suðurøkið hart rakt 

Um hugt verður nærri at bólkinum fyri tey, sum eru niðanfyri 50% markið, sæst, at talið av 

børnum, ið liva langt undir markið fyri fátækraváða, eru í Suðuroynni – har eru 8,3% av 

børnunum, sum liva undir 50% markið (Kelda: Hagstova Føroya). Eisini hava tølini verið 

høg fyri Sandoynna, men fyri 2016 eru tey minkaði nógv, men tey, sum eru eftir, liva langt 

undir markið (Inntøkan skal hækka við 31,9% fyri at koma uppum 50% markið). 

Um hugt verður at Føroyum landafrøðiliga sæst, at talið av børnum í fátækraváða (niðanfyri 

60% av miðinntøkuni) er vaksið nakað síðani 2010, og er so spakuliga minkað aftur – tað 

liggur rættiliga støðugt á uml. 10% (Tað var 10,9%, tá ið talið var hægst í 2012 og 9,4%, tá ið 

talið var lægst í 2010/2016). 
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Tað áhugaverda er, at Eysturoyggin og Suðurstreymoyarøkið alt tíðarskeiðið hava ligið 

niðanfyri miðal fyri alt landið, meðan Vága, Norðstreymoyar og Norðoya økið hevur ligið 

har sum landsmiðal er ella eitt sindur omanfyri, men síðani eru Sandoyggin og Suðuroyggin 

væl omanfyri. Eisini er tað órógvandi, at hóast tað hevur verið ein tendensur síðani 2009, at 

talið fyri Suðurøkið er minkað, so sæst, at talið í 2016 kvinkar uppeftir, hetta hóast at 

skipanin við familjuískoytinum er sett í verk. Í miðal yvir øll árini eru 16,3% av øllum 

børnum í Suðuroynni í fátækraváða, meðan miðaltalið fyri allar Føroyar er 10%. Miðaltalið 

fyri Sandoynna er alt tíðarskeiðið 15,6%, meðan sama tal er 8,3% fyri Eysturoynna og 8,5% 

fyri Suðurstreym.  

At talan er um so stóran og áhaldandi mun er eisini eitt tekin um, at onnur og fleiri átøk eru 

neyðug at gera fyri Sandoynna og Suðuroynna.  

Um hugt verður at 50% markinum, sæst sami tendensur. Sandoyggin og Suðuroyggin eru 

munandi verri fyri enn hini økini, tó at Sandoyggin er farin langt niðurum miðal í 2016. Hví 

so er, og um hetta er ein varandi tendensur, vita vit ikki, tí tølini eru smá – tískil vísir tað eina 

rættari mynd at taka miðal fyri øll 8 árini, ið gjørt hevur verið upp. Her sæst, at tað nærum eru 

tveir triðingar so nógv, sum eru niðanfyri 50% markið í Suðuroynni enn fyri miðal í 

Føroyum. Myndin niðanfyri vísir, hvussu Suðuroyggin er rakt í mun til Eysturoynna og 

Føroyar samlað sæð. 

Hetta má merkjast í gerandisdegnum hjá nógvum børnum í økinum, og talan er ikki um 

smávegis trupulleika. Tað at liva í fátækradømi hjá einum barni bara í styttri tíðarskeið hevur 

stórt árin á, hvussu viðkomandi klárar seg í framtíðini, og hvussu heilsustøðan er. Hetta er 

ferð eftir ferð ávíst vísindaliga.   

6
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prosent av børnum í fátækraváða

Alt landið Bæði kyn Fátækraváði 60% Norðoya øki Bæði kyn Fátækraváði 60%

Eysturoyar øki Bæði kyn Fátækraváði 60% Norðstreymoyar øki Bæði kyn Fátækraváði 60%

Suðurstreymoyar øki Bæði kyn Fátækraváði 60% Sandoyar øki Bæði kyn Fátækraváði 60%

Suðuroyar øki Bæði kyn Fátækraváði 60%
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Í tali eru flest barnafamiljur í fátækraváða, sum liva í parlagi, so tað er har, ið nakað munagott 

má gerast fyri at lyfta fleiri børn úr fátækraváða. Hinvegin sæst eisini, at fyri støk í 

fátækraváða er eisini ein bólkur, ið livir langt niðanfyri markið, og sum tað er hugsandi longu 

nú fáa útgjald úr skipanini við familjuískoyti, men at hetta ikki er nóg mikið fyri at lyfta tey 

uppum mørkini.  

Pørini flest í tali, tey støku í lutfalli 

Um hugt verður nærri at talinum av barnafamiljum í fátækraváða sæst, at í tali eru nógv flest, 

ið búgva í familjum við tveimum vaksnum. Hinvegin um hugt verður at prosentvísa 

lutfallinum, so sæst, at sárbærasti bólkurin eru stakir uppihaldarar, har yngsta barnið er undir 

5 ár. Knapt tveir triðingar av fólkinum í hesum bólkinum eru í fátækraváða, og tað talið er at 

kalla ikki broytt frá 2015 til 2016. 

Vit síggja, at sannlíkindini fyri at vera í fátækraváða eru størst hjá smábarnafamiljum. Í øllum 

bólkum eru tað fleiri, sum eru í fátækraváða, har yngsta barnið er undir 5 ár, enn har tað er 

omanfyri 5 ár. 

Um hugt verður at broytingunum frá 2015 til 2016 sæst, at t.d. familjuískoyti tykist veruliga 

hava munað hjá teimum, sum hava børn omanfyri 5 ár. Hjá støku uppihaldarunum við 

børnum omanfyri 5 ár eru tað 21,7% færri í fátækraváða í 2016 enn í 2015, og hjá teimum 

barnafamiljum við tveimum vaksnum í húsarhaldinum er talan um 8,8% færri í fátækraváða. Í 

teimum húsarhaldum har trý ella fleiri vaksin eru, og har børn eisini eru, víkja tølini frá, tí har 

er talan um eina minking á 21,8% hjá teimum, har yngsta barn er niðanfyri 5 ár. Talið av 

fólkunum í hesum stórfamiljum er munandi minni enn fyri hinar bólkarnar, tí er eisini størri 

hagfrøðilig óvissa. Hinvegin kann eisini hugsast, at skattalættin í 2016 eisini ger lutfalsliga 
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størri mun í hesum familjum, tí har eru fleiri, ið hava inntøkur. Havast skal í huga, at tølini 

bæði í prosentum og í tali eru lág, tískil gerast óvissurnar størri. 

Tað, sum er órógvandi við gongdini í fátækraváðanum er eisini, at bólkurin har tvey vaksin 

búgva, har yngsta barnið er yngri enn 5 ár, er vaksin rættiliga fitt frá 2015 til 2016. Hetta 

sigur eisini nakað um, at familjuískoytið als ikki hevur munað fyri henda bólk – tvørturímóti. 

Høvuðsorsøkin er, at inntøkumørkini í lógini eru alt ov lág í mun til, hvat skal til fyri ikki at 

vera í fátækraváða. Hetta sæst eisini aftur í útgjaldinum frá Almannaverkinum, tí tað eru bara 

millum 30 og 40 pør, ið fáa útgjald úr skipanini við familjuískoyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí eisini myndina niðanfyri, ið vísir gongdina í ymiskum húskjabólkum. Sum tað sæst, so er 

fyri summar bólkar talan um stóra minking frá 2015 til 2016 – onkur stendur í stað – ein 

bólkur (tvey vaksin yngsta barn 0-5 ár) er vaksin.  

 

  

Livikostnaður 

At tað sambært hagtølunum liva munandi fleiri fólk í fátækraváða í suðurøkinum í Føroyum, 

merkir neyðturviligt ikki, at tað ikki eru eins nógv fólk í t.d. Suðurstreymi, sum liva í 

fátækraváða, tí um hugt verður at livikostnaði sæst, at tað skal ein munandi hægri inntøka til 

at fáa tak yvir høvdið í meginøkinum enn í suðurøkinum. Sannlíkt er tískil, at ein inntøka, 
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sum er beint omanfyri markið í Suðuroynni røkkur munandi longri enn sama inntøka í 

Suðurstreymi, tí býliskostnaðurin er fleiri ferðir hægri.  

Hinvegin, so er grundkostnaðurin fyri at liva somikið høgur í Føroyum, at tað óivað merkist 

skjótt ella beinanvegin, fert tú niður um mørkini. Hjá fíggjarliga sperdum familjum er tað 

eisini ein lutfalsliga høgur partur av inntøkuni, ið fer til býliskostnað og fastar útreiðslur, 

tískil gerst heldur ikki talan um, at familjurnar kunnu umraðfesta, tí peningur er ikki til 

raðfestingar ella til at framtíðartryggja seg. Hetta er galdandi um alt landið, tí óansæð hvar tú 

býrt, er inntøkan niðanfyri eitt vist, so er onki rásarúm til raðfesting út um tað allar 

neyðugasta. Hetta er nakað, ið eisini sæst aftur í teimum kanningum, ið gjørdar eru í 

familjum, sum hava lægri inntøkurnar. Í Føroyum eru ikki nógvar slíkar kanningar, men í 

londunum rundan um okkum, har livistøði minnir um tað í Føroyum, er hetta sera væl 

skjalfest.   

At vera í eini fíggjarliga sperdari støðu er ófatiliga hart fyri eina barnafamilju og ger, at hetta 

av álvara gongur út yvir trivnað og øll møgulig onnur viðurskifti hjá familjuni. Tað er ferð 

eftir ferð prógvað, at tað er beinleiðis samband millum heilsu og fátækraváða, og tað sæst 

eisini á øðrum parametrum. 

Hvussu máta vit fátækraváða/fatækradømi 

Tá ið fátækradømi verður umrøtt, ber til at gera eina skilna ímillum lutfalsligt og treytaleyst 

fátækradømi. Treytaleysa fátækradømi er, tá ið tú ikki fær mat, býli og tað, sum skal til fyri at 

liva og yvirliva. Lutfalsliga fátækradømi er, at tú ikki hevur møguleika at liva upp til, taka lut 

í og vera partur av tí, sum vanligt er í samfelagnum, tú livir í. Tú ert avskorðin og hevur ikki 

møguleika at vera partur av nógvum av tí, sum vanligt er. Ofta verður skilmarkan gjørd 

millum fátækradømi hjá menningarlondum og hjá londunum, sum eru fíggjarliga væl fyri, t.d. 

í Vesturheiminum. Hinvegin so síggjast í Vesturheiminum fleiri og fleiri tekin um fólk og 

bólkar av fólki, ið hava eyðkenni av treytaleysa fátækradøminum. Tey fáa ikki nóg mikið av 

mati, hava ikki atgongd til læknahjálp, hava ikki ráð til eitt sámiligt býli o.s.fr. 

Nøkur eyðkenni, sum vit síggja frá okkara samfelagi viðvíkjandi lutfalsligum fátækraváða, er, 

at fólk hava ikki ráð til at ganga til tannlækna, frisør, at luttaka sosialt har ymiskt kostar, 

børnini vera avskorðin frá frítíðarítrivum og at fara uttanlandstúrar við skúlunum og 

ítróttarfeløgum, familjur hava ikki ráð at seta búgv og annars taka lut og vera partur av og 

hava teir standardir, sum vanligir eru í Føroyum í 2018.  

 Tað eru typiskt tríggir hættir, ið vera brúktir at máta fátækraváða/fátækradømi: 

• Til ber at máta inntøkurnar hjá einum húski og áseta hagfrøðiligt mark fyri, nær ein 

familja er niðanfyri markið. (Hetta er hátturin, ið Hagstovan ger sína fátækraváða 

greining eftir, og er hetta ein nógv brúktur háttur eisini at máta fátækraváða tvørtur 

um landamørk). ES brúkar markið 60% av miðinntøkuni, og OECD brúkar markið 

50% av miðinntøkuni.  

• Til ber at áseta eitt mark eftir, hvat tað kostar hjá eini familju at lívbjarga sær (typiskt 

verður ásett eitt minsta mark og eitt sonevnt normal mark. Minsta markið sigur nakað 

um, hvat skal til í minsta lagi fyri at hava mat, klæði, býli o.s.fr., men nógv av tí, sum 

verður mett sum vanligt í okkara samfelag, er skorið burtur). 

• Til ber at máta sakn hjá borgarunum og harvið siga nakað um støðuna. Hetta verður 

typiskt gjørt í størri kanningum í ymiskum aldursbólkum. Í kanningum av hesum slagi 

verða spurningar typiskt flokkaðir í yvirskipað mát: t.d. matur, klæði, bústaður, 

innbúgv, samskifti, flutningur, sosialisering, frítíðarvirksemi, heilsa og persónlig røkt. 
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At ein borgari í eitt styttri tíðarskeið er í hagtølunum yvir fátækraváða merkir neyðturviligt 

ikki, at viðkomandi er fátækur, tí inntøkuuppgerðin kann vera misvísandi. Hinvegin kann 

fátækraváði í longri tíð hava álvarsamar og drúgvar avleiðingar. T.d. er ávíst, at tey sum liva 

av forsorg í Danmark í minni mun keypa frukt og grønmeti, klæði, skógvar, luttaka minni í 

ítrótti og frítíðarvirksemi sum heild, rinda oftari rokningar ov seint og gera ikki neyðugar 

umvælingar í býlinum. Henda atferð broytist, um inntøkan broytist, og viðkomandi til dømis 

fær hægri inntøku og/ella møguleika at gerast partur av arbeiðsmarknaðinum.  

Tað er órógvandi, at tað tykist sum, at tey sum eru verri fyri fíggjarliga í dag, eru munandi 

verri fyri enn t.d. fyri 15 árum síðani, og til ber at síggja, at neiligu árinini gerast størri, 

djúptøknari og raka fleiri. Hinvegin sæst eisini, at tey sum flyta seg í inntøkubólkunum fáa 

øðrvísi og betraða brúksatferð og atferð sum heild á øllum økjum. Týdningurin av at hava 

fíggjarligt rásarúm í mun til at vera fíggjarliga sperdur skal ikki undirmetast, tí hetta rakar 

allar tættir í lívinum, og er nógv ógvusligari enn fólk geva sær far um. Týdningurin at halda 

fólki leys úr fátækraváða skal ikki undirmetast, og serliga fyri børn hevur hetta so ófatiliga 

stórt árin á teirra nútíð, men eisini teirra framtíð og ígjøgnum alt lívið, tí er vert hjá 

einihvørjari politiskari skipan at tryggja sær, at barnafátækradømi verður hildið niðri.  

Avleiðingarnar av uppskotinum  

Fíggjarligar avleiðingar 

Tað ber ikki til at meta neyvt um fíggjarligu avleiðingarnar fyri landið av uppskotinum, men 

ein leyslig meting er 8 mió. kr. Hetta er grundað á, at inntøkumørkini fyri støk og pør hækka, 

og stuðulin hækkar.  Tað eru 39 pør, sum í løtuni hava fingið útgoldið familjuískoyti, og 252 

støk, og tað er ymiskt, hvussu nógv familjuískoytið hækkar hjá einstøku familjunum. 

Harumframt fara fleiri familjur at fáa rætt til familjuískoyti, tí ovara markið fyri nær 

familjuískoytið er fult mótroknað hækkar munandi við hækkaðu inntøkumørkunum og teirri 

lægru mótrokningini.  

Tað ber ikki til nágreiniliga at siga, hvussu nógv pør afturat fara at fáa rætt til familjuískoyti. 

Hetta velst eisini um, hvussu nógv søkja, um Almannaverkið og onnur gera uppsøkjandi 

arbeiði, og hvussu væl vegleitt og upplýst verður. 

Eisini má væntast at nøkur eru, sum fara at fáa rætt til familjuískoyti eftir § 5, og at tað hjá 

nøkrum familjum verður talan um hækkað familjuískoyti sambært § 5, stk. 2. Hetta seinasta, 

og tað at stuðulin hækkar, merkir, at tað skuldi verið gjørligt at fingið ringast sperdu 

familjurnar lyftar munandi og helst úr støðuni við fátækraváða. 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur. 

Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur  

Lógaruppskotið hevur ikki við sær stórar umsitingarligar avleiðingar, tí skipan til 

familjuískoyti er longu tøk, men talið av málum fer væntandi at hækka nakað, eins og nøkur 

mál fara at krevja meira málsviðgerð.  

Avleiðingar fyri vinnuna  

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna.  

Avleiðingar fyri umhvørvið  

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 
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Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum  

Lógaruppskotið hevur ikki fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri 

eitt ávíst øki í landinum. Treyðugt so ber til at hyggja at inntøkunum í landinum, og tá sæst, 

at í summum økjum í landinum er inntøkan munandi minni, og fleiri eru í fátækraváða.  

Higartil eru tøl ikki almenn um, úr hvørjum øki tær familjur, sum fáa familjuískoyti, eru. 

Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir  

Familjuískoytið hækkar, tí inntøkumørkini broytast og upphæddirnar hækka – hetta fer at 

koma serstakliga væl við hjá teimum, sum liggja langt undir markinum, men eisini hjá 

øðrum. Harumframt kann væntast, at bæði støk og munandi fleiri pør við børnum fáa rætt til 

familjuískoyti. Inntøka omanfyri mótrokningarmarkið verður lagaligari mótroknað, tískil fer 

tað at loysa seg munandi betri at hava inntøku omanfyri mótrokningarmarkið og at taka av 

møguligum eyka inntøkum.  

Eisini kunnu nøkur væntast at fáa familjuískoyti eftir § 5. Hetta mugu metast at vera bólkar, 

sum í styttri ella longri tíðarskeið eru ógvuliga sárbærir, tískil fer hetta at hava stóran týdning 

fyri hesar samfelagsbólkar. 

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum  

 Fyri 

landið 

Fyri 

kommunur 

Fyri ávís 

øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar 

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar 

avleiðingar 

Ja Nei 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  

 

 

Serligar viðmerkingar  

Til § 1, nr. 1-7 og nr. 9: 

Talan er um at broyta mørkini fyri inntøkugrundarlgnum, sum ásett eru í §§ 2 og 3 og at 

broyta satsirnar og mótrokningarprosentið. Eisini verður markið fyri ognir hækkað, so hetta 

samsvarar betri við nýggju inntøkumørkini. 

Inntøkumarkið fyri stakar uppihaldarar, áðrenn mótroknað verður í familjuískoytinum, verður 

broytt úr 200.000 kr. til 220.000 kr. Fyri pør verður markið broytt úr 280.000 kr. til 380.000 

kr., áðrenn mótroknað verður í familjuískoytinum. 

Familjuískoytið fyri fyrsta barnið verður hækkað til 24.000 kr. árliga hjá bæði støkum og 

pørum. Hjá støkum er talan um hækking á 6.000 kr., og metast kann, at hetta kemur serliga 

væl við hjá familjum, ið liva langt undir 60% fátækraváðamarkið. Familjuískoytið fyri næsta 
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barnið og uppeftir verður hækkað úr 5.000 kr. fyri hvørt barnið upp í 9.000 kr. fyri hvørt 

barnið – hetta er galdandi fyri støk og pør. 

Mótrokningarmarkið verður lækkað úr 20% niður í 15% fyri inntøku omanfyri 

mótrokningarmarkið, og er 15% fyri stuðul fyri øll børn. Í dag hækkar mótrokningarmarkið 

úr 20%-25%-30% alt eftir hvussu nógv børn, ið stuðul verður veittur fyri. Nýggja skipanin er 

einfaldari og ger, at tað betri loysir seg at taka av tilboði um møguliga eyka inntøku.  

Ognarmarkið verður broytt úr 30.000 kr. til 60.000 kr. – hetta er ein fylgja av broyttu 

inntøkumørkunum, men skal eisini síggjast í ljósinum av, at tá ið t.d. fólk fáa frítíðarløn, fáa 

tey eisini sína vanligu løn, og tískil er ognin í eitt tíðarskeið mangan munandi hægri enn 

vanligt, men lækkar síðani aftur. Tímalønt fáa vanliga 12% í frítíðarløn, men fáa 

harafturímóti ikki løn í frítíðini.  

Til § 1, nr. 8: 

Til nýggja § 5, stk. 1: Í barnafamiljum, har sjúka ella onnur brádliga íkomin hóttandi støða er 

uppstaðin, og inntøkugrundarlagið verður broytt, kann í eitt tíðarskeið meðan henda støða er, 

verða sæð burtur frá krøvunum í §§ 2, 3 og 11, og familjuískoyti kann veitast sambært áseting 

í § 2. Talan her er um familjur, ið verða raktar av brádligari sjúku ella líknandi støðu, sum 

ger, at familjan ikki kann røkja arbeiði og annars er sperd av hesi støðu. Hetta kann t.d. vera, 

at ein av uppihaldarunum fær krabba, verður raktur av ógvusligum sálarligum ella sosialum 

trupulleikum soleiðis, at til ber illa at røkja arbeiði og familjulívið, ella at eitt barn fær 

hættisliga sjúku ella mein. Hetta eru barnafamiljur, sum vanliga ikki vildu lokið øll krøvini 

fyri at fáa familjuískoyti. 

Til nýggja § 5, stk 2: Her er ásett, at til ber at veita eitt hægri familjuískoyti, um so er, at 

familjan er ógvuliga sperd fíggjarliga – talan kann vera um eina hækkaða veiting upp í 2.000 

kr. um mánaðin í styttri ella longri tíðarskeið. Talan kann vera um familjur, sum eru 

onkursvegna raktar, so til ber ikki at hava eina sámuliga inntøku, at onki arbeiði er, at fólk eru 

lesandi ella í onkrari aðrari støðu, soleiðis at tað í eitt tíðarskeið er ómøguligt at hava eina 

sámiliga inntøku. Talan er í hesum føri um barnafamiljur, sum longu eru í skipanini ella hava 

rætt til familjuískoyti eftir vanligu reglunum. 

Um hugt verður at hagtølunum hjá Hagstovuni sæst, at 4,6% av børnum í Føroyum liva í 

familjum, sum hava niðanfyri 50% av miðinntøkuni, og at tað eru 17% upp til 50% markið. 

Verandi ásetingar í lógini lofta ikki hesum familjum úr fátækraváða, hóast tey í dag møguliga 

fáa úr skipanini. Eitt hækkað ískoyti í styttri ella longri tíðarskeið sbrt. hesi grein kann gera, 

at familjan fær fíggjarligt rásarúm, soleiðis at børnini ikki vera so hart merkt av fíggjarliga 

sperdu støðuni. Tá ið metast skal um, um ein familja skal hava rætt til ískoyti eftir hesi grein, 

ber til at stiðja seg til tey hagtalsligu mørkini fyri fátækraváðan hjá Hagstovuni, umframt at 

hyggja at inntøku, útreiðslum og umstøðum annars í familjuni. 

Til § 5 stk. 3: Hetta gevur lansstýrismanninum eina kunngerðaheimild í mun til ásetingarnar í 

hesi grein. 

Til § 2  

Lógin kemur í gildi 1. januar 2019.  

 

Skjøl: 

Skjal 1: Javntekstur 
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