
Álit 

í 

løgtingsmáli nr. 48/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

stuðul til dupult húsarhald (Stuðul til persónar, sum av arbeiðsávum hava 

útreiðslur til dupult húsarhald) 

 

Kristina Háfoss, landsstýrismaður í fíggjarmálum, hevur lagt málið fram 28. september  2018, 

og eftir 1. viðgerð 5. oktober er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 16. og 19. november 2018. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismaðurin í fíggjarmálum. 

 

Nevndin hevur undir viðgerðini býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen,  Kristin Michelsen og Helena Dam á Neystabø ) 

vísir á, at endamálið við lógini um stuðul til dupult húsarhald er, at tað skal bera til hjá fólki í 

Føroyum at búgva og arbeiða kring landið. Meirilutin tekur undir við, at tað til stuðulin um 

dupult húsarhald verður sett krav um, at bæði húsarhaldini, sum ein hevur útreiðslur til, eru í 

Føroyum. Eisini tekur meirilutin undir við, at gift og samlivandi verða javnsett í mun til 

lóggávuna. 

Havast skal í huga at fólk, sum arbeiða uttanlands, hava ymiskar skattafyrimunir. 

 

Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

 

Minnilutin (Gerhard Lognberg, Jacob Vestergaard og Bill Justinussen) vísir á, at ein av okkara 

styrkjum sum tjóð hevur verið, at vit hava havt eina fleksibla arbeiðsstyrki, sum ikki hevur 

himprast við at fara út um landoddarnar at leita sær eftir arbeiði, tá tað hevur verið neyðugt. 

 

Hesum hava vit mangan notið gott av, tá arbeiðsloysið er vaksið og tað er minkað í almennu 

kassunum. 

 

Tað er umráðandi at hava skipanir, sum stuðla undir, at vit framhaldandi kunnu hava eina 

fleksibla arbeiðsstyrki, hóast talið av teimum, sum búgva í Føroyum og arbeiða uttanlands 

skiftir, sum tíðirnar eru, eins og talið av teimum útlendingum, sum arbeiða í Føroyum.  

 

Minnilutin skilir ikki, hví samgongan vil gera tað truplari hjá  føroyingum, sum búgva í 

Føroyum, at arbeiða uttanlands, og mælir tí Løgtinginum til at fella uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 20. november 2018 

 

 

Ruth Vang  Gerhard Lognberg  Helena Dam á Neystabø 

   formaður    

 

Kristin Michelsen  Pauli Trond Petersen  Jacob Vestergaard 

 

 

Bill Justinussen 


