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Svar upp á spurningar til fíggjarlógaruppskotið fyri 2019 fyri § 12
Fíggjarnevndin hevur sent Almannamálaráðnum hesar fyrispurningar:
Frávik í mun til játtanarkarmar fyri 2019
Nevndin ynskir at fáa upplýst, hvørji frávik eru á løgtingsfíggjarlógini í mun til
løgtingssamtykt nr. 143/2017 um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri 2019, og hví
landsstýrismaðurin ikki heldur seg til hesa samtykt.
Svar:
Játtanarkarmurin er hækkaður við 8,2 mió. kr. vegna framskrivingar á eykajáttanum, sum eru
latnar í 2018 og 2,4 mió. kr. vegna hækking av arbeiðsgevaragjaldinum til
Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin. Semja er í landsstýrinum um at játtanarkarmurin til §12
Almannamál eisini skal hækka við 4 mió. kr. afturat í mun til løgtingssamtyktina.
Fluttar eru 8.765 tús. kr. frá §11Heilsu-og Innlendismál til § 12 Almannamál vegna broyting í
málsøkjabýtinum.
Semja var í landsstýrinum um at hækka løgukarmin til §12 Almannamál við 3 mió. kr.
Framskrivingar av høvuðskontum
Nevndin ynskir at fáa eitt yvirlit yvir framskrivingar fyri allar høvuðskontur, ið
landsstýrismaðurin varðar av, við prís- og lønarvøkstri, við útgangsstøði í lønarkarminum,
ið er lagdur við gjørdu sáttmálunum.
Hvørjar kontur hava innroknað afturhald í 2019, útgreinað á kontur og upphædd?
Svar:
Fyritreytin fyri lønarkarminum er lønarframskriving í 2018, sum varð latin við eykajáttan í
2018 og nominel lønarframskriving á 1,875 % í 2019, men í 2020-2023 er roknað við føstum
prísum. Lønarframskrivingin á 1,875 % er roknað sum ¾ av 2,5 %, við tað, at almennu
sáttmálalønirnar hækkaðu 1. oktober í ár, og eftir 1. oktober 2019 eru ongar hækkingar í
sáttmálalønum
avtalaðar.
Hækking
av
arbeiðgevaragjaldinum
til
Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin er 0,25% fyri 2018 og 0,5% í 2019.
Lønarframskrivingin fyri § 12 Almannamál er 16,8 mió. kr. fyri 2018 og 2019 og hækking av
arbeiðsgevaragjaldinum til Arbeiðsmarknareftirlønargrunnin í 2018 og 2019 er 2,4 mió. kr.
(Málsøkið, sum er flutt frá §11 Heilsu- og Innlendismál, er ikki talt við).
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§ 12 Almannamál er ikki framroknað við prísvøkstri hjá rakstrarstovnum.
Høvuðskonta

Heiti

Í tús. kr.

12.11.1.26
12.21.1.02
12.21.1.08
12.21.1.12
12.21.6.09
12.21.6.19

Almannamálaráðið
Almannaverkið
Dugni - skúlin
Endurmenning
Trivnaðartænastur
Dugni - endurbúgving

442
2.511
178
302
15.262
258

12.21.6.20

Sjóndepilin
Lønarframskriving og ameg íalt

210
19.163

Spurt verður um hvørjar kontur hava innroknað afturhald í 2019.
Sparingar á FLU 2019

Høvuðskonta
12.21.6.09
12.21.7.01
12.21.7.02
12.21.8.12

Heiti
Trivnaðartænastur
Vanlig forsorg
Arbeiðsfremjandi tiltøk
Viðbót til ávísar pensjónistar
Íalt

Í tús.
kr.
6.209
1.000
600
4.000
11.809

Viðmerkingar
Sparing í rakstrinum
Løgtingsmál nr. 44/2018
Løgtingsmál nr. 45/2018
Løgtingsmál nr. 43/2018

12.11.1.26. Almannamálaráðið (rakstrarjáttan)
Hví verður samlaða játtanin til ráð og nevndir, undirkontu 21, hækkað meir enn flytingin
upp á tkr. 200 frá undirkonto 26 ?
Svar:
Talan er um feil í tekstinum í fíggjarlógaruppskotinum, har orðingin skuldi verið; “Fluttar eru
256 tús. kr. frá undirkontu 26. Leigunevndin”.
Játtanin til undirkontuna er harumframt hækkað við 67 tús. kr., sum eru fluttar frá høvuðskontu
11.11.1.24. Heilsu- og innlendismálaráðið til at veita samsýning til sterilisatiónsnevndina og at
gjalda fyri umsiting av ogn hjá verjuleysum.
Nær væntar landsstýrismaðurin at endamálið við verkætlanini er rokkið ?
Svar:
Arbeiðið við Heildarætlan um harðskap í parløgum og nærsambondum og við Heildarætlan um
kynsligan ágang er áhaldandi.
Nøkur átøk eru komin í fasta legu so sum tilboðini, sum Kreppumiðstøðin veitir og
viðgerðartilboð til børn sum Barnahúsið veitir. Í 2014 varð játtan flutt frá hesari undirkontu til
stuðulsjáttanina til Kreppumiðstøðina, og á fíggjarlógaruppskotinum verður játtan flutt frá
hesari undirkontu til høvuðskontu 12.21.3.02. Stuðul til Barnaverndarstovuna.
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Myndugleikarnir, sum eru við í samstarvinum vísa á, at tað er týdningarmikið, at arbeiðið við
kunning og upplýsing v.m. heldur fram. Løgreglan, Kvinnuhúsið, Barnahúsið o.o. leggja
stóran dent á týdningin av, at evnini harðskapur og kynsligur ágangur eru komin á breddan.
Tey mæla tí til, at hetta arbeiðið ikki steðgar men heldur fram.
Arbeiðið at seta í verk átøkini í heildarætlanunum verður við jøvnum millumbili endurskoðað
og dagført, soleiðis at metast kann um, hvussu arbeiðið framhaldandi skal skipast.
So longi, sum tørvur er fyri kunning, upplýsing, fyribyrging v.m., so verður mett, at
verkætlanin skal halda fram.
12.11.1.48. Kvinnuluttøka í politikki (rakstrarjáttan)
Hvat virksemi hevur verið í inniverandi ári, og hvørjar ætlanir eru fyri 2019 ?
Svar:
Arbeiðið hjá Demokratia í 2018 hevur snúð seg um vanligt virksemi hjá nevndini, t.e.
fundarvirksemi, svara fyrispurningum og gera viðmerkingar til viðkomandi evnir í
almenninginum. Nakað av virksemi hevur verið í sambandi við at javnstøðupolitikkurin var til
aðalorðaskiftis í løgtinginum í februar, og fundir hava verið um at leggja Javnstøðunevndina
og Demokratia saman.
Demokratia hevur ferðast kring landið við framløgum, fyrilestrum, luttikið í kjaki og upplýst
um arbeiðssetningin hjá Demokratia. Í løtuni arbeiðir Demokratia saman við øðrum við at
savna inn tilfar til bók um kvinnur í kommunupolitikki, sum verður givin út í næstum.
Demokratia er í holt við at gera eina nýggja heimasíðu, sum skal verða meira brúkilig í
sambandi við val til løgting og kommunur.
Í komandi ári verður aftur løgtingsval, og fer Demokratia at gera ymisk átøk í hesum sambandi.
12.21.1.02 Almannaverkið (rakstrarjáttan)
Hvussu samsvarar økingin í játtanini við samlaða tørvin á almannaøkinum ?
Svar:
Økingin í játtanini til Almannaverkið er 2.511 tús. kr. í sambandi við lønarhækking og hækking
í arbeiðsgevaragjaldinum og harumframt er játtanin hækkað við 1.310 tús. kr., sum eru fluttar
frá høvuðskontu 12.21.1.10 Teknmálstulkatænastan í sambandi við, at Teknmálstulkatænastan
verður løgd undir Almannaverkið at umsita.
At veita eina góða tænastu, íroknað at umsita veitingar, til á leið 17 túsund føroyingar krevur
góða stýring - høvur og kroppur skulu virka saman. Játtanin til alt almannaøkið, sum
Almannaverkið hevur ábyrgd av er umleið 1,5 milljard kr. og játtanin til Almannaverkið er í ár
52 mió. kr. Almannaverkið er undir trýsti, og kundi gott brúkt hægri játtan m.a. til betri og
skjótari sosialráðgeving, til menning og viðlíkahald av kt- skipanini og annars til at menna
heimasíðu og samskifti við borgaran. Rúm hevur ikki verið fyri hesum innanfyri ásettan
játtanarkarm, og mugu hesar uppgávurnar tí verða raðfestar innanfyri verandi játtan.
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12.21.1.12. Endurmenning (rakstrarjáttan)
Eru ongar ætlanir um at styrkja hetta økið, nú játtanin bert verður framskrivað við P & L?
Hvussu samsvarar samlaða játtanin við tørvin á endurmenning? Hvussu gongur við at
samskipa endurmenningina millum eldraøkið og heilsuverkið og kommunurnar?
Svar:
Landsstýriskvinnan arbeiðir áhaldandi við at styrkja endurmenning innan almannaverkið.
Í løtuni verður síðsta hond løgd á uppskot til løgtingslóg um almannatrygd og vælferð, sum
byggir á meginregluna um endurmenning. Ætlanin er at bera uppskotið í Løgtingið fyrst í
komandi ári.
Í uppskotinum eru ein røð av amboðum, sum skulu stuðla undir, at borgari, sum hevur tørv á
hjálp, í størst møguligan mun gerst sjálvbjargin, kann varðveita tilknýtið til arbeiðsmarknaðin
og klára seg við so lítlari hjálp sum gjørligt. Hjálpin skal veitast saman við borgaranum og atlit
skulu takast fyri teim avvarðandi.
Eitt tað størsta frambrotið í uppskotinum um almannatrygd og vælferð er tó, at heimild nú
verður at veita viðlíkahaldsvenjing til persónar frá 18 ár og upp til fólkapensjónsaldur. Mett
verður, at ein fult útbygt viðlíkahaldsvenjingartænasta fer at kosta millum 10-15 mió.kr.
Almannamálaráðið er av teirri fatan, at spurningurin frá fíggjarnevndini, eins og undanfarnu
ár, snýr seg um endurvenjing, har játtanin til endamálið er partur av samlaðu játtanini til
høvuðskontu 12.21.1.12. Endurmenning.
Í 2018 varð játtanin til endurvenjing hækkað við 1,3 mió.kr. til setan av fleiri terapeutum
umframt taluvenjing, og hevur sostatt higartil verið játtaðar 4,6 mió. kr. til endurvenjing.
Endurvenjingin í Almannaverkinum er framhaldandi undir uppbygging, og samstundis er
endurvenjingin undir trýsti. Sambært upplýsingum frá Almannaverkinum eru tað í løtuni 33
fólk á bíðilista til endurvenjing, og bíðitíðin er upp í 8 mánaðir. Tað er framvegis ein avbjóðing
at veita ein landsfevnandi tænastu og tað hevur víst seg at vera torført at fáa nóg nógvar
terapeutar at taka sær av uppgávuni.
Innan ásettan fíggjarkarm hevur landsstýriskvinnan ikki møguleika at uppraðfesta játtanina til
endurvenjing. Mett verður, at játtanin til endurvenjing skal økjast við áleið 2,3 mió.kr. um
endurvenjingartænastan skal verða fult útbygt og fyri at tryggja at teir borgarar, ið hava fingið
víttfevnandi endurvenjing uttanlands og frá heilsuverkinum, verða loftaðir. Játtanin til
endurvenjing verður m.a. brúkt til terapeutar, førleikamenning og leigu av hølum kring landið.
At samskipa endurvenjing millum Almannaverkið, sjúkrahúsverkið og kommunurnar er ein
áhaldandi tilgongd, ið krevur eitt miðvíst og stigvíst arbeiði.
Í mars 2017 vórðu kunngerðir um endurvenjing í ávikavist Almannaverkinum og
heilsuverkinum settar í gildi, sum áleggja Almannaverkinum og sjúkrahúsunum at samstarva
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og samskipa endurvenjing sínámillum og við kommunurnar. Endurvenjingarætlan og
samstarvsavtalur millum myndugleikar skulu tryggja, at borgarin fær eina samanhangandi
tænastu.
Tað tekur tíð at menna nýggjar skipanir, og tað tekur tíð at samskipa tænastur millum
myndugleikar.
Landsstýriskvinnan kann tó upplýsa, at samskifti hevur verið er millum Almannamálaráðið,
Heilsu- og innlendismálaráðið og Kommunufelagið um virknaðin av kunngerðunum. Serligt
fokus hevur verið á at fáa lýst, hvussu samstarvið og samskipanin millum Almannaverkið,
sjúkrahúsverkið og kommunurnar virkar. Í næstum verður støða tikin til, um tað er neyðugt at
gera onnur átøk fyri at styrkja samstarvið og samskipanina.

12.21.3.01. Barnavernd (lógarbundin játtan)
Er framskrivingin nóg stór til nýggja tørvin, ið er uppstaðin ?
Svar:
Í fíggjarlógaruppskotinum er ikki lagt upp fyri hesum nýggja tørvi, sum fíggjarnevndin vísir
til. Neyðugt verður at hækka játtanina í broytingaruppskotinum til fíggjarlógaruppskotið við
3.960 tús. kr. netto.
12.21.3.09. Familjuískoyti (lógarbundin játtan)
Hvussu nógv hava fingið familjuískoyti, síðan lógin bleiv sett í gildi, deilt eftir árum og
pørum/støkum?
Hvussu nógv av hesum eru lesandi ?
Hvussu nógv eru í fátækraváða býtt upp á ár frá 2012 til 2018?
Svar:
Familjuískoyti
Tal av familjum, sum hava fingið familjuískoyti
Tal av familjum í árinum
Í miðal pr. mánað
Lesandi

2016
2017
2018
319
365
391
208
256
279
70
55
72

Viðmerking til talvuna omanfyri: 391 ymiskar familjur fingu veiting í 2018. Eitt par, sum hevur
fingið familjuískoyti telur sum eitt. Higartil í 2018 hava í miðal 279 familjur hvønn mánað
fingið familjuískoyti. Tølini um tey lesandi eru gjørd við støði í hagtølum fyri oktober mánað.
Í oktober 2018 vóru 72 familjur, har í minsta lagi eitt foreldur var lesandi.
Støk og pør, sum í oktober 2016, 2017 og 2018 fingu familjuískoyti
Støk

2016
220

2017
241

2018
267
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Pør
Tilsamans

36
256

23
264

37
304

Fátækraváði
Hagtøl um fátækraváða verða framleidd av Hagstovu Føroya. Nýggjastu hagtølini, sum eru
tøk, eru fyri inntøkur frá 2016. Tølini fyri 2017 verða væntandi almannakunngjørd á vári í
2019, og tølini fyri 2018 eru ikki tøk fyrr enn í 2020. Sambært heimasíðuni hjá Hagstovuni
eru hagtølini um fátækraváða hesi:
Fólk við inntøku lægri enn 60% av miðinntøkuni
Í % av fólkatali
Tal av fólki

2009
8,8
4162

2010
8,5
4021

2011
9,0
4242

2012
10,0
4688

2013
10,3
4848

2014
10,8
5126

2015
10,6
5105

2016
10,1
4922

2012
4,1
1922

2013
4,1
1930

2014
4,0
1899

2015
3,9
1878

2016
3,4
1657

Fólk við inntøku lægri enn 50% av miðinntøkuni
Í % av fólkatali
Tal av fólki

2009
3,8
1797

2010
3,6
1703

2011
3,9
1838

Børn í aldrinum 0-17 ár, sum búgva í húskjum við inntøku lægri enn 60% av miðinntøkuni
Í % av fólkatali
Tal av fólki

2009
9,9
1244

2010
9,4
1166

2011
10,2
1254

2012
10,9
1328

2013
10,8
1308

2014
10,3
1255

2015
9,7
1185

2016
9,4
1160

12.21.4.01 Dagpeningaskipanin (lógarbundin játtan)
Ætlar landsstýrismaðurin at gera nakrar tillagingar í skipanini fyri at tálma vøksturin, so
sum positivar læknaváttanir e.l. ?
Svar:
Tað er í høvuðsheitum tímalønt og fólk við lutfalsliga lágum lønum, sum eru fevnd av
dagpeningaskipanini. Landsstýriskvinnan hevur ikki ætlanir um at herða krøvini ella at lækka
dagpeningaveitingar. At áleggja arbeiðsgevarum at rinda fyri fleiri dagar hevur ikki verið
politisk semja um.
Landsstýriskvinnan hevur eina jaliga støðu mótvegis sokallaðum positivum læknaváttanum,
ella møguleikaváttanum, sum tað eisini verður kallað. Spurningurin hevur verið viðgjørdur í
einum arbeiðsbólki við umboðum frá Vinnumálaráðnum, Vinnuhúsinum, Fíggjarmálaráðnum
og Almannamálaráðnum. Arbeiðsbólkurin kom til ta niðurstøðu, at um møguleikaváttanir
skulu setast í verk í Føroyum, verður neyðugt við grundleggjandi broytingum í skipanunum á
arbeiðsmarknaðinum viðvíkjandi sjúkrafráveru. Tað er ikki hóskandi at seta í verk
møguleikaváttanir bert fyri tann partin av arbeiðsmarknaðinum, sum dagpeningaskipanin
fevnir um. Ein týðandi partur av føroyska arbeiðsmarknaðinum hevur onki samband við
dagpeningaskipanina.
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Dagpeningalógin er frá 2001, og hóast hon “bert” er 17 ára gomul, so byggir hon í stóran
mun á meginreglur frá tí gomlu donsku sygeforsikringsloven frá 1960. Landsstýriskvinnan
metir tað vera neyðugt at endurskoða dagpeningalógina saman við øðrum skipanum um
sjúkrafráveru, soleiðis hon verður meira í samsvar við dagsins arbeiðsmarknað.
Høvuðskonta 12.21.6.02. Bústovnar (løgujáttan)
Hvussu nógvar nýggjar verkætlanir eru farnar í gongd, har byggiarbeiði er byrjað í hesum
valskeiðnum, og hvussu nógv er støðlað á hesi játtan við árslok 2018 ?
Svar:
Av teimum størru verkætlanum, er eingin farin yvir í útinnangarstigi (Bygging). Fýra eru tó
farnar út til ráðgevarnar. Talan er um, Nýtt barnaheim, Bú- og umlættingarheim í Tórshavn til
børn og ung við autismu, sambýli á Argjum til fólk við menningartarni og fjølbreki og sambýli
til fólk við menningartarni á Mýruni.
Tó eru smærri byggiætlanir og dagføringar settar í verk, nakrar eru lidnar m.a. Garðsgøta og
Sambýlið á Bóndaheygi, men hesi arbeiði eru enn í gongd, dagføring á Torfinsgøtu 41 í
Tórshavn, dagføring á Fugloyarvegi 9 í Tórshavn, dagføring á Næmingaheiminum á
Hóvabrekku á Argjum og umvælingar á Eirargarði 14-16 í Tórshavn. Nakrar av hesum
umvælingum og umbyggingum geva samtíðis fleiri búpláss.
Játtaðar eru 29 mió. kr. á fíggjarlógini fyri 2018, áleið 19,8 mió. kr. vórðu fluttar frá 2017 til
2018, so samlaða játtanin í 2018 er umleið 48,8 mió. kr. Landsverk metir, at við árslok 2018
eru áleið 15 mió. kr. brúktar av samlaðu játtanini í 2018. Tí verða væntandi umleið 33,8 mió.
kr. støðlaðar.
12.21.6.09 Trivnaðartænastur (rakstrarjáttan)
Hvat er orsøkin til sera lága útreiðsluvøksturin fyri 2019, tá hædd verður tikin fyri
eykajáttanum higartil, í mun til undanfarin ár?
Svar:
Høvuðskonta 12.21.6.09 Trivnaðartænastur
Fíggjarlóg 2015
Økt játtan vegna fult virksemi á Vardu bústøðum
Játtað til mentor toymi í hálvt ár
Økisdepilin á Sandi letur upp
Játtað til góðu tilgongdina
Serligar fyriskipanir, seinheilaskaði o.a.
Lønarhækking *
Minni virksemi uttanlands og sparing
Flutt til Mentamálaráðið*
Fíggjarlóg 2016

tús. kr.
255.004
8.700
300
200
400
2.400
7.704
-2.774
-1.000
270.934
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Økt játtan vegna fult virksemi á Økisdeplinum á Sandi
Fult virksemi til mentor toymi
Eykajáttanir til seinheilaskaða og autismu framskrivað
Náttarvaktir
Barnavernd
Lønarhækking *
Sparingar
Økt virksemi uttanlands
Dagtilboð
Virksemi flutt frá Landssjúkrahúsinum *
Fíggjarlóg 2017
Eykajáttan til seinheilaskaða og øktan tørv framskrivað
Barnavernd
Tilboð til alkoholdemens, avleiðing av markamótum
Hækking til fyribils stovn fyri børn við autismu
Flutt frá Mentamálaráðnum*
Fíggjarlóg 2018
Eykajáttan til umlætting seinheilaskaða á Sandi
Eykajáttan vegna einstaklingafyriskipanir
Lønarhækking*

Hækking vegna ameg*
Sparingar
Fíggjarlógaruppskot 2019
Broyting í játtan frá FL 2015 til FLU2019
Harav lønarhækkingar og flyting millum greinar
Økt virksemi

2.000
500
8.521
3.200
2.400
3.448
-1.360
2.000
2.320
5.500
299.463
4.847
2.400
2.672
400
500
310.282
600
6.630
13.402
1.860
-6.209
326.565
71.561
31.414
40.147

Játtanin til Trivnaðartænastur er hækkað við 71,6 mió. kr. síðani landsstýriskvinnan tók við.
Harav eru 40,1 mió. kr. orsakað av øktum ella nýggjum virksemi.
Stóri vøksturin í játtanini í 2016 og 2017 er m.a. orsakað av fullum virksemi á nýggjum
stovnunum í Klaksvík og í Runavík og á virknis- og umlættingardeplinum á Sandi. Harumframt
er ein fyribils stovnur latin upp fyri børn og ung við autismu í Tórshavn.
Til fíggjarlógaruppskotið fyri 2019 er ikki talan um bundna framskriving til rakstur av nýggjum
stovnum.
Hinvegin er játtanin økt orsakað av, at Trivnaðartænastan er undir støðugum trýsti vegna
vantandi búpláss í Suðurstreymi, ógreiðum markamótum millum land og kommunur og tí, at
tænasturnar skulu tillagast til ein alt meira fjølbroyttan tørv hjá borgarum.
Á hvørjum ári má Almannaverkið seta í verk bráðfeingis einstaklinga fyriskipanir, sum eru
sera kostnaðarmiklar. Talan er m.a. um tænastur til børn við andingartóli, børn, sum gerast
meira hjálparkrevjandi og vaksin, ið fáa heilaskaða og skulu hava tænastu, tá ið tey eru liðugt
viðgjørd í heilsuverkinum. Hesir borgarar hava ein víðfevndan tørv á stuðli og hjálp í
gerandisdegnum og Almannaverkið roynir í tann mun tað yvirhøvur ber til at seta hesar
fyriskipanir í verk við stuttum skotbrái. Tó er sum oftast neyðugt at søkja um eykajáttan í
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hvørjum einstøkum føri, um Almannaverkið ikki skal skerja tænasturnar til aðrar borgarar.
Størsti vøksturin í útreiðslunum er orsakað av hesum fyriskipanum, soleiðis at rúm er ikki
innanfyri játtanarkarmin at gera nýggjar raðfestingar.
Sum fram kemur í fíggjarlógaruppskotinum, er hædd tikin fyri sparingum í játtanini til
Trivnaðartænastur. Kannað verður í løtuni um tað ber til at lækka játtanartørvin við betri
samskipaðum og meira rationellum tilboðum til ávísar brúkarar.
12.21.7.01. Vanlig forsorg (lógarbundin játtan)
Hví eru so stórar forskjótingar í játtanunum smb. §§ ?
Svar:
Útreiðslurnar til undirkontu 01. Fyribils hjálp hava verið vaksandi og játtanin í ár varð við
eykajáttan hækkað við 3,3 mió. kr. Onki bendir á, at útreiðslurnar fara at lækka aftur í 2019,
og tí er hædd tikin fyri hesum vøkstri á fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019. Talan er um vøkstur
í øllum bólkum innanfyri fyribils hjálp, men størsti vøksturin er vegna barnsburð og vegna aðra
almannahending.
Útreiðslurnar til undirkontu 07. Arbeiðsloysisforsorg hava verið minkandi í 2017 og halda fram
at minka í 2018. Játtanin í ár er við eykajáttanum lækkað við 5,1 mió. kr., og er játtanin í 2019
sett í mun til nýtsluna í ár, tí onki er sum bendir á, at útreiðslurnar eru hækkandi.
Útreiðslurnar til undirkontu 08. Trygdarskipanir eru lækkaðar orsakað av, at talan er um færri
skipanir í 2019 í mun til 2018, og ein av verandi skipanum er vorðin munandi kostnaðarminni.
Talan er um fyriskipanir, har Almannaverkið hevur skyldu til at veita bútilboð til persónar, ið
sambært rættarúrskurði ella við dómi skulu setast í vardan bústað ella vera undir eftirliti v.m.
Hædd er ikki tikin fyri nýggjum fyriskipanum í 2019, tí ongin vitan fyriliggur um, at nøkur
skipan er á veg.
Eftir fleiri ár við støðugum útreiðslum til undirkontu 09. Hoyritól øktust útreiðslurnar í 2017.
Í ár varð neyðugt við eykajáttan á 1,6 mió. kr., og er játtanin í 2019 tillagað í mun til broytta
tørvin.
Útreiðslurnar til undirkontu 10. Serligur stuðul § 15a, hava verið vaksandi og vaksa enn.
Talan er um stuðul til persónar, sum heilt ella partvíst eru í fyriskipan hjá tí almenna eftir
§§27 og 32 í forsorgarlógini ella eftir aðrari lóggávu, og persónar, sum eru varðhaldsfongslaðir ella settir í varðhaldslíknandi fyriskipan, sita dóm ella eru undir øðrum
frælsisskerjandi fyriskipanum sambært dómi, og kunnu fáa stuðul eftir §15a í forsorgarlógini.
Kunngerðin kom í gildi á heysti í 2016, men útgjøldini fóru ikki í gongd fyrr enn fyrst í 2017
og síðani tá eru fleiri búfyriskipanir settar á stovn og fleiri borgarar eru sostatt lagstir afturat,
sum fáa útgjald eftir hesi skipan. Upprunaliga játtanin í 2018 á 1,6 mió. kr., er við eykajáttan
hækkað við 2 mió. kr., soleiðis at nýtslan í ár verður mett at verða 3,6 mió. kr., og er játtanin í
2019 sett í mun til tað.

12.21.8.01. Fólkapensjón (lógarbundin játtan)
Hví er bert avmarkað hækking í játtanini fyri 2019 í mun til hækkingina í 2020 ?
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Svar:
Játtanin í 2020 er fyrst framskrivað við 12,8 mió. kr. í mun til galdandi lóg, men harumframt
verður hædd tikin fyri, at nýggja pensjónsnýskipanin kemur í gildi, meirútreiðslur á
fólkapensjónini í mun til galdandi lóg eru mettar at verða 13,7 mió. kr. Sostatt er samlaða
framskrivingin fyri ætlanarárið 2020 26,5 mió. kr.

Vinarliga
Eyðgunn Samuelsen
landsstýriskvinna
/
Eyðun Mohr Hansen
aðalstjóri
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