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løgtingsformaður 

 

 

 

Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 110/2018: Uppskot til løgtingslóg um samsýning og eftirløn 

løgtingsmanna 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

samsýning og eftirløn løgtingsmanna 

 

Samsýning og kostnaðarendurgjald 

 

§ 1. Løgtingsmenn verða samsýntir 

samsvarandi 36. lønarflokki í 

tænastumannalógini. 

Stk. 2. Aftrat samsýningini eftir stk. 1 

verður veitt tingmonnum árligt 

kostnaðarendurgjald, grundað á reglurnar 

um endurgjald til tænastu- og starvsmenn, 

soleiðis: 

1) Flutningskostnaður við egnum bili við 

Strandfaraskipum Landsins 100 ferðir 

aftur og fram árliga. 

2) Koyripeningur og tunnilsgjald millum 

heimstað og Tórshavn 100 ferðir aftur 

og fram árliga. 

3) Tímapeningur fyri 10 tímar dagliga í 

100 dagar, tó fyri tingmenn búsitandi í 

Suðuroy fullur dagpeningur í 100 

dagar. 

4) Tingmenn búsitandi í Tórshavn, 

Hoyvík, á Argjum og Hvítanesi fáa 

ikki kostnaðarendurgjald. 

Stk. 3. Tingmaður, sum í 

landsfólkayvirlitinum er skrásettur at hava 

bústað uttanfyri Suðurstreymoy, men kann 

haldast at hava fast tilhald í Tórshavnar 

kommunu, fær sum endurgjald fyri 

eykaútreiðslur í hesum sambandi 

samsýning sbrt. stk. 2, nr. 1, 2 og 3 50 

ferðir árliga, roknað eftir stytstu farleið 

millum Tórshavn og skrásetta bústaðin. 

Løgtingsins formansskapur tekur avgerð í 

ivamálum. 

Stk. 4. Næstformonnum tingsins og 

nevndarformonnum sambært §§ 24 og 25 í 

tingskipanini verður veitt samsýning, sum 

er 30.000 kr. árliga. Um tingmaður røkir 

fleiri størv eftir 1. pkt., fær hann bert eina 

samsýning. 

Stk. 5. Í sambandi við ferðing uttanlands í 

løgtingsørindum verður veitt 

ferðaendurgjald og dag- og tímapeningur 

eftir somu reglum, sum eru galdandi fyri 

tænastumenn landsins. 

Stk. 6. Fyri hvønn tingdag, tingmaður ikki 

møtir á løgtingsfundi, verður gjørdur 

frádráttur í kostnaðarendurgjaldinum, sum 

er 1/100 av endurgjaldinum. 

Løgtingsumsitingin ger frádráttin upp á 

hvørjum ári í juni mánaði. 

 

§ 2. Samsýningarnar og kostnaðarendur-

gjaldið eftir § 1 verða goldnar við 1/12 

mánaðarliga afturút frá tí, at Løgtingið 

hevur góðkent valbrævið hjá viðkomandi 

løgtingsmanni, og til endan á tí mánaði, 

løgtingsmaður leggur tingsessin frá sær. 

Stk. 2. Verður løgtingsmaður ikki 

afturvaldur ella má leggja tingsessin frá 

sær vegna sjúku, fær hann samsýning 

sambært § 1, stk. 1 í ein mánað fyri hvørt 

árið, hann hevur havt sess á tingi, tó í 

minsta lagi 3 mánaðir og í mesta lagi 6 

mánaðir. Hevur løgtingsmaðurin aðra 
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lønarinntøku í fráfaringartíðarskeiðinum, 

verður hendan mótroknað í 

fráfaringarsamsýningini. Doyr 

løgtingsmaður, fáa hjúnafelagi ella børn 

undir 18 ár samsýning eftir § 1, stk. 1 í 6 

mánaðir. 

Stk. 3. Løgtingsmaður, sum fær farloyvi úr 

tinginum vegna sjúku, ella tí hann hevur 

fingið farloyvi at fara uttanlands í løgtings- 

ella fólkatingsørindum, varðveitir rættin til 

samsýning og forvinnur sær 

eftirlønaraldur. 

Stk. 4. Løgtingsmenn hava rætt til farloyvi 

uttan frádrátt í samsýning eftir § 1, stk. 1 í 

sambandi við barnsburð og ættleiðing eftir 

reglunum, sum eru galdandi fyri 

tænastumenn. 

Stk. 5. Løgtingsmenn, sum fáa farloyvi í 

sambandi við, at teir gerast 

landsstýrismenn ella av øðrum orsøkum 

enn teimum, sum eru nevndar í stk. 3-4, 

missa rættin til samsýning frá tí degi, teir 

fáa farloyvi úr tinginum, til tann dagin, teir 

taka við aftur løgtingssessinum. 

 

Serreglur viðvíkjandi varamonnum 

 

§ 3. Varamaður fyri løgtingsmann fær 

samsýning frá tí degi, hann hevur fingið 

tingsins góðkenning, ella um hann tekur 

við seinni, so frá hesum degi, til hann fer 

frá. Fyri tíðarskeið, sum eru minni enn 30 

dagar, verður samsýningin roknað sum 

1/30 av samsýningini fyri hvønn dagin, 

hann hevur sæti á tingi. Varamaður, sum 

hevur tikið sæti á tingi av aðrari orsøk enn 

fyri løgtingsmann, sum er vorðin 

landsstýrismaður, og sum fær farloyvi úr 

tinginum, hevur ikki rætt til samsýning í 

farloyvistíðarskeiðnum. 

Stk. 2. Varamaður, sum hevur havt sæti á 

tingi í meira enn 3 mánaðir samanlagt í 

einum valskeiði, og sum framvegis situr á 

tingi seinasta mánaðin áðrenn løgtingsval, 

men sum ikki verður valdur, fær 

samsýning eftir § 1, stk. 1 svarandi til 1 

dag fyri hvørjar 16 dagar, viðkomandi 

hevur havt sæti á tingi, tó í mesta lagi í 6 

mánaðir. Hevur varamaðurin aðra 

lønarinntøku í fráfaringartíðarskeiðinum, 

verður hendan mótroknað í 

fráfaringarsamsýningini. 

 

Farloyvi og hjástørv 

 

§ 4. Løgtingsmaður, sum er í starvi hjá 

landinum, eini kommunu, kommunalum 

felagsskapi, landsfyritøku ella hjá einum 

konsessioneraðum felag, hevur rætt til 

farloyvi úr starvi sínum. Løgtingsmaður, 

sum hevur starv hjá einum stovni eftir 1. 

pkt. ella hjá ríkinum, kann í mesta lagi 

starvast 50% av tíðini í hesum starvi, 

meðan hann er løgtingsmaður ella 

varamaður fyri løgtingsmann. 

 

Eftirløn 

 

§ 5. Løgtingið rindar tingmonnum upp í 

15% av samsýningini, sbrt. § 1, stk. 1 

afturat í eftirløn í eina eftirlønarskipan, 

góðkend av landssstýrinum.  

Eftirlønarprosentið verður ásett sambært 

skjali 1 í mun til, hvussu leingi tingmaður 

ávikavist hevur sitið á tingi og hevur verið 

landsstýrismaður eftir gomlu 

eftirlønarskipanunum. § 2, stk. 1 í 

eftirlønarlógini er ikki galdandi fyri 

løgtinsmann, við atliti at 

løgtingsmannasamsýning. 

 

Løgtingsformaðurin 

 

§ 6. Løgtingsformaðurin fær eina 

samsýning, sum er 130% av 40. 

lønarflokki í tænastumannalógini. 

Stk. 2. Hevur løgtingsformaðurin fastan 

bústað uttanfyri høvuðsstaðarøkið, kann 

hann flyta til høvuðsstaðin í ein bústað, 

sum Løgtingið rindar. 

Stk. 3. Løgtingsformaðurin fær afturat 

samsýningini í stk. 1 árligt 

kostnaðarendurgjald, grundað á reglurnar 

um endurgjald til tænastu- og starvsmenn, 

soleiðis: 

1) Flutningskostnaður við egnum bili við 

Strandfaraskipum Landsins 200 ferðir 

aftur og fram árliga. 
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2) Koyripeningur og tunnilsgjald millum 

heimstað og Tórshavn 200 ferðir aftur 

og fram árliga. 

3) Løgtingsformenn úr Tórshavn, Hoyvík, 

á Argjum og Hvítanesi fáa ikki 

kostnaðarendurgjald. 

Stk. 4. Løgtingið útvegar og rindar fyri 

allar neyðugar samskiftisútreiðslur. 

Stk. 5. Formansskapurin í Løgtinginum 

ásetir nærri reglur um ferðing í 

embætisørindum og um 

samskiftisútreiðslur sbrt. stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Løgtingið rindar upp í 15% av 

lønarsamsýningini, sambært stk. 1, afturat 

í eftirløn í eina eftirlønarskipan, góðkend 

av landsstýrinum. Eftirlønarprosentið 

verður ásett sambært skjali 1 í mun til, 

hvussu leingi løgtingsformaðurin ávikavist 

hevur sitið á tingi og hevur verið 

landsstýrismaður eftir gomlu 

eftirlønarskipanunum. § 2, stk. 1 í 

eftirlønarlógini er ikki galdandi fyri 

løgtinsformannin, við atliti at 

løgtingsformanssamsýning. 

 

§ 7. Tá løgtingsformaður fer frá, fær hann 

løgtingsformanssamsýning í 6 mánaðir, 

um hann hevur verið tingformaður longri 

enn eitt ár. Hevur hann verið tingformaður 

í styttri skeið, fær hann samsýning í 3 

mánaðir. 

 

Gildiskoma 

 

§ 8. Henda løgtingslóg kemur í gildi, tá ið 

nýtt løgting verður sett sambært § 9, stk. 2 

í stýrisskipanarlógini eftir fyrst komandi 

løgtingsval. Samstundis fer úr gildi 

løgtingslóg nr. 12 frá 18. februar 1999 um 

samsýning og eftirløn løgtingsmanna. 

Stk. 2. Løgtingslóg nr. 12 frá 18. februar 

1999 um samsýning og eftirløn 

løgtingsmanna hevur tó framvegis gildi 

fyri løgtingsmenn, og hjúnafelaga ella 

børn, sum sita, ella hava sitið á tingi 

úrgildissetanardagin. Eftirlønaraldurin 

hækkar tó ikki eftir nevnda dag. 

 

 

 

Skjal 1 

Eftirlønargjaldsprosent 

 

Ár í Løgtinginum við tænastumannalíknandi eftirløn niðureftir og ár í Landsstýrinum við 

tænastumannalíknandi eftirløn tvørturum: 

 

--- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 15 13 11 9 7 5 3 2 0 

 1 14 12 10 8 5 4 2 1 

 2 13 11 9 7 4 3 1  

 3 12 10 8 5 3 2   

 4 11 9 7 4 2 

 5 10 8 5 3 1 

 6 9 7 4 2 

 7 8 5 3 1 

 8 7 4 2 

 9 6 3 1 

10 5 3 

11 4 2 

12 3 1 

13 3 

14 2 

15 1 

16 0   
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Almennar viðmerkingar 

Løgtingsformaðurin hevur tikið stig til at seta ein uttanhýsis arbeiðsbólk at endurskoða 

løgtingslóg um samsýning og eftirløn løgtingsmanna. Í skrivi, dagfest 14. november 2017 

tilnevndi løgtingsformaðurin Jógvan Amonsson, statsaut. revisor, Gunn Ellefsen, advokat og 

Mariu á Dul, HR-leiðara at manna hendan arbeiðsbólk. 

 

Hin 8. juni 2018 handaði arbeiðsbólkurin løgtingsformanninum álit um, hvussu tey meta, at ein 

skipan um samsýningar og eftirløn løgtingsmanna eigur at síggja út. Hetta lógaruppskotið 

byggir á tey tilmæli, sum arbeiðsbólkurin er komin við. Álitið er viðlagt hesum uppskoti sum 

fylgiskjal nr. 1.  

 

Endamálið við arbeiðinum hjá arbeiðsbólkinum var at tryggja formansskapinum í Løgtinginum 

eitt dygt og væl grundað tilmæli um samsýningar og eftirløn løgtingsmanna, har atlit verða 

tikin til: 

• lønarlagið í landinum yvirhøvur 

• ta tign og ábyrgd, sum liggur í tingsessinum 

• hvussu tingmenn í grannalondunum verða løntir og 

• onnur viðkomandi viðurskifti. 

Tað er ein avbjóðing í verandi skipan, at munandi broytingar eru gjørdar í 

landsstýrismannalønum og -eftirlønum, uttan at nakað er gjørt við løgtingsmannalønirnar. Í 

løtuni er talan um tvær sera ymiskar skipanir, serliga tá um eftirløn ræður. Tað er ein sannroynd, 

at fólk javnan flyta seg úr Løgtinginum í landsstýrið og øvugt. 

 

Hetta uppskotið tekur støðið í øllum tilmælunum frá arbeiðsbólkinum, sum eisini mælir til, at 

allar broytingarnar verða settar í verk í einum sum ein samlað loysn aftaná næsta val, og 

samstundis mælir frá, at ávís tilmæli verða fylgd og onnur ikki, tí tá er vandi fyri, at ótilætlaðir 

skeivleikar koma í. Viðvíkjandi nærri frágreiðing um hetta, verður víst til álitið frá 

arbeiðsbólkinum (fylgiskjal 1). Talan er annars um somu lógarásetingar, sum í galdandi lóg, 

men tillagaðar samsvarandi tilmælinum frá arbeiðsbólkinum. 

 

Viðvíkjandi teimum broytingum, sum uppskotið hevur við sær, verður víst til bls. 4-5 í 

fylgiskjali 1. 

 

Hetta lógaruppskotið hevur ikki verið sent til ummælis, men er umrøtt við flokkarnar á tingi. 

 

Avleiðingarnar av uppskotinum 

Uppskotið kemur at hava fíggjarligar avleiðingar fyri landið á tann hátt, at lønar- og 

eftirlønarskipanin hjá tingmonnum verður broytt soleiðis, at lønin hækkar úr 34. lønarflokki til 

36. lønarflokk hjá tænastumonnunum, samstundis sum skattafría kostnaðarískoyti á 2.000 kr. 

mánaðarliga verður strikað, mótrokning verður frameftir gjørd í bíðilønini (fráfaringarlønini), 

sum tingmenn fáa, um teir ikki verða afturvaldir á ting, umframt at farið verður frá verandi 

skipan við tænastumannapensjón til eina skipan, har landið rindar upp til 15% av 

lønarsamsýningini í eina góðkenda eftirlønarskipan, eins og galdandi er fyri flestu starvsfólk 

hjá landinum. 

 

Ilt er at siga neyvt, hvørjar fíggjarligu avleiðingarnar av uppskotinum koma at vera samlað fyri 

landið. Lønarútreiðslurnar til tingmenn koma at hækka úr 18,3 mió kr. til 20,9 mió. kr. árliga 
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(tøl grundað á lønarlagið pr. 1. okt. 2018). Afturat hesum kemur landið at rinda millum 0 og 

15 % omaná lønina í eftirønargjaldi til hvønn tingmann. Samlaði kostnaðurin av hesum veldst 

um, hvørjir tingmenn koma at sita á tingi eftir eitt komandi val, tí eftirlønargjald á 15 % verður 

bert goldið til teirra, sum ikki hava vunnið sær eftirløn eftir verandi skipan ella eftir gomlu 

landsstýrismannaskipanini, sum fór úr gildi í september 2015. Um ein tingmaður hevur vunnið 

fullan eftirlønarrætt eftir teimum skipanunum, fær hann 0 % í eftirløn eftir hesari skipanini, og 

annars lutfalsliga lækkandi eftirløn í mun til starvsaldur og eftirlønarrættindi eftir gomlu 

skipanini. Víst verður til Skjal 1: Eftirlønarprosent, sum vísir samspælið millum árini í 

landsstýrinum og Løgtinginum við tænastumannalíknandi eftirløn og ta eftirlønarprosent, sum 

viðkomandi so fær eftir hesi nýggju skipanini. Ein leyslig meting av hesum kann vera, at 

lønarútreiðslurnar til eftirlønir koma av hækka uml. 10% at byrja við, tvs. uml. 2,1 mió. kr. um 

árið. 

 

Fyrimunurin fyri landið við at fara yvir til eina nýggja eftirlønarskipan er, at upphæddirnar til 

eftirløn verða goldnar beinanveg á verandi fíggjarlóg fyri einstaka árið, og ikki sum nú, at einki 

verður goldið beinanveg, men at ein alsamt vaksandi eftirlønarskylda liggur og bíðar, sum 

kemur til útgjaldingar einaferð í framtíðini. Ilt er at siga, hvussu nógv landið sparir við at leggja 

um til nýggju eftirlønarskipanina fyri tingmenn. Hetta veldst m.a. eisini um, hvussu skjótt hetta 

verður gjørt, men sambært landsroknskapinum fyri 2017, bls. 240 er skyldan hjá landinum av 

verandi eftirlønarskipan fyri tingmenn tilsamans 276 mió. kr. í 2017, meðan hon var mett til 

188 mió. kr. við árslok 2012. Hetta talið veksur støðugt í mong ár frameftir. Í hesum talinum 

liggur, hvussu nógv tað vildi kostað landinum at keypt seg leyst frá teimum 

eftirlønarskyldunum, sum landið hevur mótvegis tingmonnum í dag. Havast skal í huga, at 

eftirløn yvirhøvur til tingmenn ikki kom í gildi fyrr enn í 1993, at verandi skipan er frá 1998, 

og tí er kostnaðurin framvegis vaksandi. 

 

Kostnaðarískoytið á 2.000 kr. um mánaðin verður avtikið, og førir hetta eina sparing við sær 

áljóðandi slakar 800tkr. árliga. Í staðin útvegar Løgtingið tingmonnum arbeiðsteldu og rindar 

fyri fartelefonhald. Ilt er at seta nakað tal á hetta í løtuni, men samlaða sparingin verður nakað 

væl minni enn tær 800tkr. 

 

Uppskotið hevur tær umsitingarligu avleiðingarnar við sær, at tingmenn frameftir fara at fáa 

sína løn goldnað afturút heldur enn forút, sum tað er nú. Hetta fer at gera umsitingina av 

lønunum lættari fyri umsitingina eins og betur fyri einstaka tingmannin. Orsøkin er, at um ein 

tingmaður sigur sessin frá sær ella fer í farloyvi í longri tíð, so hevur hann oftast fingið lønina 

fyri tann mánaðin og møguliga eisini fyri næsta mánaðin útgoldnað, og skal so afturrinda hesa. 

Tað sama ger seg galdandi fyri t.d. ein varamann fyri ein landsstýrismann, sum brádliga fer úr 

tinginum, tí hesin tekur sætið aftur. Lønirnar eru vanliga farnar gjøgnum lønarskipanina uml. 

25. í mánaðinum, og ein tingmaður sum fer úr tinginum hendan dagin, hevur tá longu fingið 

løn fyri næsta mánaðin umframt teir 5 dagarnar sum eftir eru av verandi mánaði. 

 

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 
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Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

 

 

Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Tingmenn fáa í dag eina samsýning, sum er 40.459,50 kr. mánaðarliga. Við tilmæltu 

broytingini verður hendan samsýningin í staðin 46.291,68 kr. um mánaðin svarandi til 36. 

lønarflokk hjá tænastumonnum landsins. 

 

Ongar broytingar verða gjørdar í kostnaðarendurgjaldinum samsvarandi tilmælinum frá 

arbeiðsbólkinum. Stk. 3 er tó broytt málsliga samsvarandi tilmælinum, tí gamla ásetingin tók 

hædd fyri, at tingmenn vóru valdir í ymsum valdømum. Eingin innihaldslig broyting er annars 

í hesum, heldur ikki í skipanini við frádrátti fyri teir dagar, sum tingmaður ikki møtir á fundi. 

 

Kostnaðarískoyti á 2.000 kr. um mánaðin er strikað í mun til galdandi lóg. 

 

Ongin broyting er gjørd í samsýningunum til næstformenn og nevndarformenn. Álitið frá 

arbeiðsbólkinum sigur einki um hesar samsýningar. 

 

Ongin broyting er gjørd í sambandi við ferðing uttanlands. Hildið verður fast í verandi skipan, 

eins og arbeiðsbólkurin mælir til. 

 

 

Til § 2 

Samsýningar v.m. verða goldnar mánaðarliga afturút frá tí degi, at valið av tingmanni hevur 

gildi, tvs. frá tí degi, at nýggja tingið er sett, ella tingmaður hevur tikið sætið á tingi. 

 

Hetta er ein broyting í mun til verandi lóg, har samsýning verður goldin frammanundan frá 1. 

í mánaðinum eftir, at Løgtingið hevur góðkent valbrævið hjá viðkomandi løgtingsmanni. Hetta 

merkir, at fyri ein tingmann, sum fer frá verandi lønarskipan til nýggju skipanina, hevur hann 

fingið løn frammanundan fyri ein ávísan mánað, samstundis sum hann skal hava løn afturút 

fyri næsta mánaðin. Hetta hevur onga avbjóðing við sær fyri nývaldar tingmenn, men merkir, 

at ein tingmaður, sum situr á tingi, tá skiftið hendir, fær løn forút fyri ein ávísan mánað, og so 

ikki fær løn aftur fyrr enn tveir mánaðir seinni, tá hann fær løn afturút fyri næsta mánaðin. 
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Skipanin við fráfaringarsamsýning (bíðiløn) er óbroytt, tó soleiðis, at tingmenn fáa úr 3 upp til 

6 mánaðir, og ikki úr 4 upp til 6 mðr. eins og í dag. Hetta merkir, at tingmaður sum ikki verður 

afturvaldur, ella letur vera at stilla uppaftur, fær fráfaringarsamsýning eins og í dag. 

Samsvarandi tilmælinum frá arbeiðsbólkinum er tó gjørd tann broyting, at fyri tingmenn, sum 

hava aðra lønarinntøku í fráfaringartíðarskeiðinum, verður hendan mótroknað fult út. Hetta 

verður gjørt á tann hátt, at tingmaðurin fær boð um, at møgulig mótrokning skal gerast, og at 

hann verður biðin um at boða frá møguligari inntøku í fráfaringartíðarskeiðinum. Ov nógv 

útgoldin fráfaringarsamsýning verður kravd inn aftur. 

 

 

Til § 3 

Stk. 1 er óbroytt í mun galdandi lóg. Í stk. 2 eru ásettar nýggjar reglur um fráfaringarsamsýning 

til varamenn, sum hava sitið á tingi í minsta lagi 3 mánaðir í valskeiðnum, sum framvegis sita 

á tingi seinasta mánaðin uppundir løgtingsval, og sum ikki verða valdir á komandi valinum. 

Mótroknað verður eisini í fráfaringarsamsýningini fyri varamenn á sama hátt sum fyri 

tingmenn. 

 

 

Til § 4 

Hendan greinin er óbroytt í mun til galdandi lóg. 

 

 

Til § 5 

Løgtingsmenn fara við hesari ásetingini frá tænastumannalíknandi eftirlønarskipanini til eina 

prosentgjaldsskipan áljóðandi upp til 15% av samsýningini sambært § 1, stk. 1. 

 

 

Til § 6 

Hendan lógargreinin javnsetir løgtingsformannin við løgmann í øllum viðurskiftum, tá ræður 

um løn, eftirløn, ferðing, útbúnað og bústaðarviðurskifti. Orðingin er løgd neyvt uppat 

orðingini, sum er galdandi fyri løgmann í lógini um samsýning og eftirløn til landsstýrismenn. 

 

 

Til § 7 

Hendan lógargreinin javnsetir løgtingsformannin við løgmann, tá ræður um 

fráfaringarsamsýning. Orðingin er løgd neyvt uppat orðingini, sum er galdandi fyri løgmann í 

lógini um samsýning og eftirløn til landsstýrismenn. Í verandi skipan varðveitir 

løgtingsformaðurin samsýning sína í 6 mánaðir aftaná, at hann er farin frá. Við nýggju 

skipanini fær hann samsýning sína í 3 ella 6 mánaðir, alt eftir um hann hevur sitið í embætinum 

upp til eitt ár ella longri enn eitt ár. 

 

 

Til § 8 

Gildiskomuregla, sum ásetir, at hendan lógin kemur at galda fyri allar tingmenn, sum verða 

valdir eftir komandi val. Galdandi lóg verður sett úr gildi, men hevur kortini gildi fyri 

tingmenn, sum eru fevndir av lógini í dag, og fyri tey rættindi og tær skyldur, sum hesir og 

undanfarnir tingmenn hava eftir galdandi lóg. Hetta merkir ítøkiliga m.a., at verandi tingmenn 

í dag hava rætt til bíðiløn (fráfaringarløn) eftir 1998-lógini aftaná komandi val, eins og at teir 

varðveita tey eftirlønarrættindi, sum eru innvunnin fram til henda nýggja lógin kemur í gildi. 
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Gamla lógin kemur sostatt eisini at galda fyri útgjald av tænastumannalíknandi eftirlønunum 

frameftir, og fyri tey rættindi, sum kona og børn kunnu hava aftaná tingmannin. 

 

 

 

 

Á Løgtingi, 28. februar 2019 

 

 

Páll á Reynatúgvu 

løgtingsformaður 

 

 

 

 

Hjáløgd fylgiskjøl: 

 

Fylgiskjal 1: Álit við tilmæli um samsýning og eftirløn til løgtingslimir 


