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

(Hækkað inntøkumørk, stuðul og lægri mótrokning) 

 

Sonja J. Jógvansdóttir, løgtingsmaður, hevur lagt málið fram 10. september 2018, og eftir 1. viðgerð 

6. november 2018 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 27. og 29. november, og 4., 7., 11., 12. og 13. desember 2018. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í almannamálum, Eyðgunn 

Samuelsen. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Katrin Kallsberg, Djóni Nolsøe Joensen, Óluva Klettskarð og Sonja Jógvansdóttir) 

hevur hesar viðmerkingar: 

 

At vaksa upp í fátækt hevur ótrúliga stór og neilig árin á børn – tað vísir seg eisini, at hetta er 

galdandi, sjálvt tá henda støða einans er í styttri tíð í barndóminum. At enda í fátækt rakar ikki 

meirilutan av børnum ella meirilutan av familjum, men tað rakar familjur í Føroyum, og tey, sum 

verða serliga hart rakt, eru børnini. 

 

At gerast fíggjarliga sperdur ella enda í fátækt er nakað, ið kann raka allar familjur, tí umstøður í 

lívinum kunnu laga seg soleiðis, at tað er trupult at fáa eina nøktandi inntøku, so til ber at liva 

samsvarandi tí, sum vit meta er vanligt í dagsins samfelag. Sjúka, vanlukkur, deyði, arbeiðsloysi, 

hjúnaskilnaður ella aðrar umstøður eru, sum raka. Hetta er partur av lívinum, sum kann raka okkum 

øll, og tað setir familjuna undir trýst. Skal familjan samstundis setast undir hart fíggjarligt trýst er 

eyðsæð, at umstøðurnar gerast óneyðuga truplar fyri børnini. 

 

Fyri eitt barn er týdningarmikið, at tað hevur kenslu av, at tey eru nøkulunda sum hini. Hetta merkir 

at hava ein rímiligan bústað, at vera ordiliga klæddur, at kunna taka lut í frítíðarítrivum, halda og 

fara í føðingardagar og annars taka lut í tí sum er uttan at stúra, um foreldrini hava ráð o.s.fr. 

 

Við hesum uppskotinum fara barnafamiljur við lágum inntøkum at fáa eitt fíggjarligt ískoyti, og 

soleiðis verður møguligt at røkka fleiri av børnunum í fátækraváða. 

 

Meirilutin heftir seg við útrokningar frá Hagstovu Føroya í summar, ið vístu, at neyðugt er at 

breiðka og víðka lógina um familjuískoyti, soleiðis at hon betur kann liva upp til 

endamálsorðingina. Mælt verður tó til at gera broytingar í hesum lógaruppskoti í 

inntøkumørkunum, stuðlinum og mótrokningini. 

 

Hóast inntøkumarkið fyri pør varð hækkað pr. 1. januar 2018, eru tað sera fá pør við børnum, ið fáa 

familjuískoyti. Styrkirnar í uppskotinum eru, at hetta lyftir pør við børnum úr fátækraváða – markið 

er hækkað fyri, nær mótroknað verður, umframt at stuðulsupphæddirnar eru hækkaðar. 

 



Pør, ið hereftir kunnu fáa úr skipanini eru t.d. tímalønt starvsfólk á fiskavirkjum, ið sum meginregla 

einans eru tryggjað eina partíðar arbeiðsviku. Hetta sama er galdandi fyri vaskifólk og nógv, sum 

arbeiða sum parttíðarsett, tí tey ikki fáa fleiri tímar. Hetta rakar serliga vinnu innan ófaklærda økið 

og kvinnuyrkir. Sera nógv tímalønt starvsfólk eru, hvørs inntøka liggur millum 120.000 – 180.000 

kr. – Hesi eru t.d. arbeiðsfólk, hjálparfólk og tímasett starvsfólk hjá tí almenna og privata. 

 

Viðvíkjandi støkum uppihaldarum sæst, at sera nógv teirra hava inntøkur væl niðan fyri markið fyri 

fátækraváða og nógv eru – serliga í Suðuroy og Sandoy – sum eisini eru niðan fyri 50% miðmarkið 

og harvið hava sera lágar inntøkur. Við at hækka stuðulsupphæddirnar verða hesi lyft longri upp, og 

fer hetta at muna sera væl hjá teimum barnafamiljum, ið eru heilt illa fyri. 

 

Meirilutin mælir til, at familjuískoytið fellur burtur, tá inntøkugrundarlagið kemur upp á ávikavist 

290.000 kr. fyri støk og 390.000 - 410.000 fyri pør. Hetta verður gjørt fyri, at tær barnafamiljur, 

sum hava størstan tørv, fáa familjuískoyti. 

 

Grein 5 í lógini ger, at møguleiki er at hækka familjuískoytið hjá teimum, sum eru serliga illa fyri 

fíggjarliga, og at taka hædd fyri, at stuðul kann veitast, um ein brádliga íkomin støða við eitt nú 

sjúku uppstendur. 

 

Við hesum broytingum er familjuískoytið fyri barn 2 og upp eftir ásett at vera 6.000 kr. fyri hvørt 

barnið. Ásetingin, nær mótroknast skal fyri pør, er lækkað í mun til verandi uppskot niður til 

320.000 kr. og mótrokningarupphæddin er ásett at vera 25% fyri fyrsta og næsta barnið og 30% um 

ein familja hevur trý ella fleiri børn. Ásetingarnar um ognir sambært §11 skulu eisini galda tey, ið 

fáa familjuískoyti sambært § 5. 
 

Annars er at viðmerkja til ásetingarnar í § 5, stk. 2, at undantaksreglan fyri hækkaðum 

familjuískoyti er at galda fyri tær barnafamiljur, ið liva langt undir 60% markinum fyri fátækraváða 

og sum hava serliga trupul fíggjarlig kor. Talið á børnum, ið liva niðan fyri 50% markið fyri 

fátækraváða er serliga útbreitt í pørtum av landinum, og henda áseting er málrættað teimum 

barnafamiljum, ið eru serstakliga fíggjarliga sperdar. Fyri at børnini í hesum familjum ikki skulu 

rakast so hart av fíggjarliga sperdu støðuni, eigur hesin møguleikin at vera í lógini. 

 

Stuðul sambært ásetingum í allari § 5 verður veittur eftir eini málsviðgerð á Almannaverkinum, og 

til ber hjá landsstýrismanninum at gera nærri reglur um familjuískoyti sambært ásetingunum í § 5, 

stk. 1 og 2. 

 

Skipanin við familjuískoytinum eigur at verða eftirhugd javnan fyri at tryggja, at endamálið – at 

hjálpa børnum, sum liva í familjum í fátækraváða – verður rokkið. 

 

Meirilutin setir fram soljóðandi 

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 1, nr. 2 og nr. 4 verður ”9.000 kr.” broytt til: ”6.000 kr.” 

 

2. Í § 1, nr. 3 og nr. 6 verður ”380.000 kr.” broytt til: ”320.000 kr.” 

 



3. Í § 1, nr. 7, verður § 3, stk. 3 orðað soleiðis:  

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

1) 25% fyri 1 ella 2 børn. Fyri støk fellur familjuískoytið burtur, tá inntøkugrundarlagið 

er oman fyri 290.000 kr. Fyri pør fellur familjuískoytið burtur, tá 

inntøkugrundarlagið er oman fyri 390.000 kr. 

2) 30% fyri 3 børn ella fleiri. Fyri støk fellur familjuískoytið burtur, tá 

inntøkugrundarlagið er oman fyri 290.000 kr. Fyri pør fellur familjuískoytið burtur, 

tá inntøkugrundarlagið er oman fyri 410.000 kr.”  

 

4. Í § 1, nr. 8 verður í § 5, stk. 1 ”§§ 2, 3 og 11” broytt til: ”§§ 2 og 3”. 

 

5. § 1, nr. 9 verður strikað. 

 

 

Við broytingunum oman fyri fer uppskotið at hava við sær, at útreiðslur til tær familjur, sum eru í 

skipanini í dag, fara at økjast við umleið 2 mió. kr. um árið. Harumframt fara nýggjar familjur at fáa 

rætt til familjuískoyti, men tað er ikki gjørligt at meta um kostnaðin av hesum. 

 

Niðan fyri er víst talva, sum vísir, hvussu nógv familjuískoytið er sambært galdandi lóggávu og 

hvussu tað verður, um broytingaruppskotið hjá meirilutanum verður samtykt. 

 

Familjuískoyti um mánaðin sambært galdandi lóggávu og sambært broytingaruppskoti 

 

Støk 1 barn   2 børn   3 børn   4 børn   

Inntøka Verandi Nýtt Verandi Nýtt Verandi Nýtt Verandi Nýtt 

200.000 1500 2000 1917 2500 2333 3000 2750 3500 

220.000 1167 2000 1500 2500 1833 3000 2250 3500 

250.000 667 1375 875 1875 1083 2250 1500 2750 

275.000 250 854 354 1354 458 1625 875 2125 

290.000 - 542 - 1042 - 1250 500 1750 

300.000 - - - - - - 250 - 

         

         

Pør 1 barn   2 børn   3 børn   4 børn   

Inntøka Verandi Nýtt Verandi Nýtt Verandi Nýtt Verandi Nýtt 

280.000 1833 2000 2250 2500 2667 3000 3083 3500 
300.000 1500 2000 1833 2500 2167 3000 2583 3500 
320.000 1167 2000 1417 2500 1667 3000 2083 3500 
350.000 667 1375 875 1875 1083 2250 1333 2750 

375.000 250 854 354 1354 458 1625 708 2125 
390.000 - 542 - 1042 - 1250 333 1750 
400.000 - - - - - 1000 - 1500 

410.000 - - - - - 750 - 1250 

 

 



Serligar viðmerkingar 

Til nr. 1: 

Í dag hækkar familjuískoytið við 5.000 kr. um árið fyri hvørt barn, aftaná 1. barn. Hetta verður nú 

broytt til 6.000 kr. 

 

Til nr. 2: 

Inntøkugrundarlagið fyri pør ella hjún er í dag 280.000 kr. Hetta verður nú broytt til 320.000 kr. 

T.v.s. at fleiri fáa nú møguleika at søkja um familjuískoyti. 

 

Til nr. 3: 

Procentparturin verður broyttur soleiðis, at mótrokningarprocentið verður 25 % fyri 1 barn. Fyri 

fylgjandi børn verður tað óbroytt í mun til galdandi lóg, soleiðis at mótrokningarprosentið fyri 2. 

barn verður 25 % og fyri 3. barn ella fleiri, 30 %. 

Eisini verður sett eitt hámark fyri, hvussu stórt inntøkugrundarlagið kann vera, áðrenn 

familjuískoytið fellur burtur. 

 

Til nr. 4: 

Ásetingarnar um ognir sambært §11 skulu eisini galda fyri tey, ið fáa familjuískoyti sambært § 5. 

 

Til nr. 5: 

Broytingin í § 1, nr. 9 verður strikað. Hetta merkir, eins og í galdandi lóg, at umsøkjarar ikki kunnu 

eiga meira enn 30.000 kr. innistandandi í peningastovni og virðisbrøvum fyri at fáa familjuískoyti. 

 

Við hesum broytingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Minnilutin (Kaj Leo Holm Johannesen, Jenis av Rana og Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur) 

tekur ikki undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum til at fella uppskotið. 

 

Vit eru samd við uppskotsstillaran í, at vit skulu gera alt, sum vit kunnu, fyri at fólk ikki enda í 

fátækraváða, men uppskotið rakar skeivt. 

 

Við uppskotinum enda fleiri familjur, ið ikki eru í fátækraváða, í fátækraváða. Við einum 

pennastroki gerast fleiri familjur fátækar við lóg. Hetta er púra óhoyrt. 

 

Um vit skulu gera nakað fyri familjurnar í Føroyum, átti uppskotsstillarin heldur at hækkað 

barnafrádráttin, botnfrádráttin ella eisini lækkað skattin. 

 

Sambært uppskotinum kann ein einstakur forsyrgjari, ið tjenar 550.000 kr. um árið, fara til 

Almannaverkið og biðja um barnaískoyti. Minnilutin metir ikki, at ein einstakur forsyrgjari, ið 

forvinnur 45.833 kr. um mánaðin, livir í fátækraváða. 

 

Sama er galdandi fyri pør. 

 

Sambært uppskotinum kunnu pør, ið forvinna 700.000 kr. um árið, fáa 3.000 kr. í barnaískoyti frá 

Almannaverkinum. 

 



Við øðrum orðum: Verður uppskotið samtykt, enda løgfrøðingar, sjúkrarøktarfrøðingar, 

heilsurøktarar og námsfrøðingar í fátækraváða. Og enntá løgtingsfólk. 

 

Hetta rakar púrasta skeivt. Skulu vit lyfta fólk úr fátækraváða, átti uppskotsstillarin heldur at 

hækkað barnafrádráttin, hækkað botnfrádráttin ella eisini lækkað skattin. 

 

Tí mælir minnilutin Løgtinginum til at fella uppskotið. 
 

Minnilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

 

 

 

 

Trivnaðarnevndin,  14. desember 2018 

 

 

 

Katrin Kallsberg  Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur  

 formaður  næstformaður 

 

 

Óluva Klettskarð Jenis av Rana Djóni Nolsøe Joensen 

 

 

Sonja Jógvansdóttir  Kaj Leo Holm Johannesen 

 

 


