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løgtingsmáli nr.  89/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn (Betrað brøkpensjón, frítøka, gjøld og panting) 

Kristina Háfoss, landsstýrismaður í fíggjarmálum, hevur lagt málið fram 18. desember 2018, 

og eftir 1. viðgerð 12. februar 2019 er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 7. og 14.  mars 2019 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Herbein Fjalsbak, Ingrid Henriksen og Suni 

Dalsgarð og við Landsfelag Pensjónista. 

 

Meirilutin (Bárður á Steig Nielsen, Jacob Vestergaard, Kristin Michelsen og Bill 

Justinussen) vísir á, at sum ein partur av pensjónsnýskipanini bleiv 

arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnurin (AMEG) gjørdur til ein av berandi súlunum í 

pensjónsútgjaldinum. Henda broytingin ger at AMEG er at meta sum ein náttúrligur partur av 

pensjónini, sum tó er løgd uttanfyri fíggjarlógina. 

Tí heldur meirilutin, at AMEG eigur at fylgja reglunum um “Nordisk Konvention om Social 

Sikring”, ið ásetir, at pensjónir verða roknaðar í 40. partar eftir, hvussu leingi ein hevur búð í 

hvørjum landi. 

 

Við ætlaðu broytingunum missa verandi pensjónistar kr. 100, og haldføri í skipanini versnar 

enn meira. 

 

Trygga grundupphæddin, ið henda samgongan sum eitt tað fyrsta skerdi við kr. 580 um 

mánaðin til hvønn einasta pensjónist, er enn ikki fingin uppá pláss aftur. Hesin sjálvsagdi 

rættur, sum ongin kann loyva sær at seta spurnartekin við, eigur at vera hin sama til øll, uttan 

mun til inntøku annars. Hon byggir á meginregluna um, at øll eru partur av samhaldsfasta 

samfelagnum, har breiðastu herðar bera tyngstu byrðarnar.  

 

Um vit taka grundupphæddina frá teimum, sum gjøgnum arbeiðslívið hava borið mest til 

almenna kassan, er skjótt, at samhaldsfasta hugsjónin stendur fyri falli. Men um øll, bæði 

meiri og minni vælbjargað, eiga sama grundleggjandi rætt til grundupphæddina, verður 

samhaldsfasta hugsanin varðveitt í øllum samfelagsløgum. Tí mælir minnilutin til heldur at 

halda fast um grundupphæddina og at hækka hana aftur við kr. 580, heldur enn at gera frávik 

frá konventiónini, sum er gjørd fyri at tryggja borgararnar landanna millum. 

 

Meirilutin mælir tí Løgtinginum frá at taka undir við uppskotinum. 

  

 

Minnilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen og Helena Dam á Neystabø ) 

 

Síðani hendan samgongan tók við, hevur ein stakur pensjónistur, sum hevur búð í 15 ár í 

Føroyum, síðani viðkomandi var 15 ár, fingið knappar hálvtannað túsund krónur meiri at liva 

fyri um mánaðin. Hetta kemst lutvís av hækkingini í pensjónsútgjaldinum, lutvís av 

umleggingini av kringvarpsgjaldinum og er ein hækking á góð 17%. Hetta er frægasti 

fíggjarligi bati framdur fyri fólkapensjónistar í nýggjari tíð. 



  

  

Meirilutin í Løgtinginum tók undir við, at treytin fyri at fáa fult útgjald úr AMEG skal vera, 

at tú hevur búð í 15 ár í Føroyum, síðani tú fylti 15. Tað vísir seg, at orðingin í uppskotinum 

tá var ikki í samsvari við tað, sum meirilutin vildi. Tí kemur hetta broytingaruppskotið aftur í 

tingið. 

 

Minnilutin mælir Løgtinginum til at taka undir við uppskotinum. 

 

 

Fíggjarnevndin, 27. mars 2019 
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