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løgtingsmáli nr.  5/2019: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri september 2019-2 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, hevur lagt málið fram 30. september 

2019, og eftir 1. viðgerð 3. oktober 2019 er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 7. oktober 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Listasavn Føroya, Sjúkrahúsverkið, 

Strandfaraskip Landsins, Landsverk og landsstýrismenninar í ávikavist uttanríkis- og 

mentamálum, heilsumálum, almannamálum og fíggjarmálum. 

 

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

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Brandur Sandoy og Bill Justinussen) vísir 

á, at eykajáttanaruppskotið kann býtast í tríggjar partar, og hesir eru lógarbundnar útreiðslur, 

rakstrarútreiðslur íroknað mettar lønarhækkingarútreiðslur fyri 4. ársfjórðing 2019 og íløgur. 

Meirilutin leggur dent á, at eykajáttanir sum meginregla skulu vera útreiðsluneutralar. Hetta 

ber í sær, at í tann mun útreiðslur verða øktar á einum øki, skulu samsvarandi minkingar fara 

fram á øðrum økjum.  

Skipanin við “Arbeiðsfremjandi tiltøk” hevur nú nøkur ár á baki og útreiðslurnar eru støðugt 

øktar seinastu árini. Meirilutin heldur, at Almannamálaráðið eigur at útvega eina frágreiðing 

um útreiðslugongdina og skipanina sum heild. 

Meirilutin tekur ikki undir við at játta pening til flyting av Mentamálaráðnum, og heldur ikki 

til Yrkisútbúgvingarskrivstovuna í sambandi við trípartasemjuna. Orsøkin er, at nevndin fekk 

upplýst, at peningur er tøkur í ráðnum til endamálini. 

Meirilutin er eisini varugur við, at fleiri av eykajáttanarumbønunum eru lógarbundnar 

útreiðslur, sum landskassin hevur skyldu at gjalda. At játtanin nú vísir seg at vera ov lítil er 

orsakað av, at undanfarna samgonga í fleiri førum lækkaði upphæddirnar, sum landsstýrið kom 

í Løgtingið við til fíggjarlógarviðgerðina á heysti 2018. 

Meirilutin heldur, at tað er skilagott at játta 21 mió. kr. til Hvalbiartunnilin, so verkætlanin ikki 

steðgar upp, men ístaðin verður fyrr liðug. Viðvíkjandi H-bygninginum á Landssjúkrahúsinum 

hevur tað stóran týdning, at bygningurin verður innilokaður sum skjótast, og tí tekur meirilutin 

undir við at játta 21 mió. kr. 

  



Meirilutin finst harðliga at undanfarna landsstýri, sum hvørki útvegaði Strandferðsluni 

neyðuga játtan ella loyvdi neyðugum tiltøkum til tess, at fíggjarætlanin kundi halda. Hetta er 

orsøkin til, at Strandferðslan nú biður um eina eykajáttan, sum meirilutin tekur undir við. 

Við hesum viðmerkingum setir meirilutin fram soljóðandi 

 

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

  

§ 7 Uttanríkis- og mentamál 

B. Játtanir 
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Við hesi broyting tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang) vísir á, at undanfarna 

samgonga vendi milliardahalli til milliardaavlop hjá landskassanum. Hetta var úrslit av 

ábyrgdarfullum fíggjarpolitikki, har stórur dentur varð lagdur á at bjálva landskassan væl nú 

tíðirnar eru góðar, at minka skuld og at spara upp í Búskapargrunni Føroya. Samstundis mentist 

vælferðarsamfelagið munandi, virðini vórðu býtt javnari, og samfelagið gjørdist sjálvbjargnari. 

Í undanfarna samgonguskeiði, árini 2015-2019, hevur avlop landsins verið nærum +1,5 

milliard kr. Skuld landskassans er minkað 1,5 milliard kr., og uppsparingin í Búskapargrunni 

Føroya, sum var 0 kr., verður nærum hálv milliard, tá árið er av.  

Til samanberingar hevði landskassin frá 2011-2015 hall øll árini á samanlagt meira enn -1 

milliard kr. og vaksandi skuld. Tíbetur er støðan broytt munandi til tað betra seinastu árini.  

Seinastu 4 árini eru Føroyar tí bæði bjálvaðar fíggjarliga og brynjaðar samfelagsliga til at taka 

ímóti teimum broytingartíðum, ið fara at koma fyrr ella seinni. 

Tað er ein sterkur búskapur og ein landskassi, ið er væl fyri við munandi avlopum, lítlari skuld 

og stórari uppsparing, ið nýggja landsstýrið nú kann byggja víðari á.  

Tað, sum nú krevst er at halda áfram á góðu kósini. 

 

  



Nýggja landsstýrið slept ábyrgdarfullari fíggjarstýring 

Men tíverri, og sum ávarað um, so hevur nýggja landsstýrið slept ábyrgdarfullum 

fíggjarpolitikki frá fyrsta degi.  

Hetta vísir henda eykajáttanarlógin greitt. Eykajáttanin økir útreiðslurnar á fleiri økjum, enntá 

uttan at lækka útreiðslur samsvarandi á øðrum økjum, og framskundar eina røð av útreiðslum 

frá 2020 til 2019. 

Øll fíggjarstýring sær út til at vera slept hjá nýggja landsstýrinum. Fyri at dylja hetta, so 

roynir landsstýrið at fjala hetta við at tosa um, at eykajáttanin er orsakað av “ógoldnum 

rokningum”. Hetta er beinleiðis ósatt. 

 

Endamál: úrslitið í 2019 skal gerst so ringt sum møguligt 

Endamálið hjá landsstýrinum er at økja útreiðslurnar mest møguligt í 2019, soleiðis at góða 

úrslitið í 2019 skal gerast verri enn annars. Hetta verður gjørt fyri at seta undanfarnu samgongu 

í ringt ljós og samstundis at seta seg sjálv í betri ljós, tí tað tá eisini gerst lættari at gera eitt 

fíggjarlógaruppskot fyri 2020, ið sær betur út.  

Rokningina sendir landsstýrið til Føroya fólk.  

Hetta kom eisini longu til sjóndar í undanfarnu viku, tá landsstýrismaðurin í fíggjarmálum legði 

eykajáttan fyri Løgtingið á 3,5 mió. kr. Hetta varð gjørt uttan yvirhøvur at hava kannað, um 

møguleiki var fyri at fíggja hesa upphædd við at lækka aðrar útreiðslur samsvarandi. Hetta 

hevði borið væl til.  

Ein samd Fíggjarnevnd vísti eisini á í álitinum til málið, at sum meginregla skal landsstýrið 

koma við sokallaðum útreiðsluneutralum eykajáttanum. Hesa meginreglu hevur 

landsstýrismaðurin í fíggjarmálum longu brotið tvær ferðir – eftir bert einari viku. 

 

Velja at framskunda útreiðslur – ongar “ógoldnar rokningar” 

Fíggarlógin fyri 2019 vísir avlop á 377 mió. kr. hjá landskassanum. Fleiri av inntøkum 

landskassans síggja út til at vera munandi hægri enn væntað varð, tá fíggjarlógin var samtykt. 

Tí kann úrslitið eisini gerast væl betri enn tað, ið fíggjarlógin fyri 2019 vísir.  

Hetta hevur nýggja landsstýrið sett sær fyri at gera alt fyri at undirgrava.  

Nýggja landsstýrið ynskir at gera úrslitið í 2019 verri enn annars av trimum orsøkum: 

1. Fyri at seta seg sjálvt í betri ljós. 

2. Fyri at gera tað lættari at gera eina fíggjarlóg fyri 2020, væntandi við fleiri ófíggjaðum    

vallyftum, ið sær frægari út í mun til 2019 enn annars. 

3. Fyri at gera Føroyar minni búskaparliga sjálvbjargnar. 

 

Dømi um framskundaðar útreiðslur frá 2020 til 2019 

Nógv tann størsti parturin av eykajáttanini eru framskundaðar útreiðslur, ið annars skuldu verið 

á fíggjarlógini fyri 2020, og óneyðugar meirjáttanir. Hesar eru: 

- Framskundaðar útreiðslur til íløgu á Landssjúkrahúsinum: 21 mió. kr.  

- Framskundaðar útreiðslur til íløgu í Hvalbiartunnilin: 21 mió. kr.  

- Framskundaðar útreiðslur til Talgildu Føroyar: 4,6 mió. kr. 

- Meirjáttan til framtíðar lønarvøkstur, ið ongin enn veit um, tí sáttmálar enn ikki eru 

tøkir fyri 1. oktober 2019 og frameftir: 9,4 mió. kr. 



- Meirjáttan til Mentamálaráðið, hóast ráðið megnar at halda seg innan verandi játtan: 

1,8 mió. kr.  

 

Játtan til lønarvøkstur, ið enn ikki er avtalaður 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum hevur fyri fyrstu ferð nakrantíð sett játtan í eina eykajáttan 

til lønarhækkingar, ið enn ikki eru avtalaðar og enn ikki eru greiðar. Hetta er okkum kunnugt 

ongantíð hent áður. Serliga tí, at ynskt verður ikki at leggja seg út í sáttmálasamráðingarnar, 

áðrenn hesar eru lidnar.  

Hartil kemur, at henda eykajáttan nú letur játtan til lønarvøkstur eftir 1. oktobur 2019, til ávísar 

stovnar og bert fyri ávísar lønarjáttanir og harvið ikki allar. Hetta gevur lítla og onga meining. 

Tá sáttmálar eru gjørdir fyri tíðarskeiðið 1. oktober 2019 og frameftir, má landsstýrismaðurin 

í fíggjarmálum koma aftur í Løgtingið og biðja um eykajáttan til veruligu lønarútreiðslurnar. 

Um lønarvøksturin gerst minni enn tað, ið longu er játtað stovnunum í hesi eykajáttan, má 

peningur takast aftur frá stovnunum. Hetta fer neyvan at henda, tí tá er komið so langt út á árið, 

at stovnarnir helst hava brúkt peningin.  

Íalt 9,4 mió. kr. eru í eykajáttanin til ymiskar stovnar til lønarvøkstur frá 1. oktobur – 31. 

desember 2019 uttan at vita, hvørt tørvur verður á hesum ella ikki.  

Hetta er ikki ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur. 

 

Lógarbundnar útreiðslur – tillagingar skulu altíð til  

Tillagingar í lógarbundnum útreiðslum koma altíð í einum fíggjarári, tí broytingar henda í 

samfelagnum frá tí, at ein fíggjarlóg er samtykt, til fylgjandi ár er av. Fólkavøkstur og økt 

virksemi í mun til hvat væntað varð krevur, at nakrar lógarbundnar útreiðslur mugu hækka, 

meðan aðrar hinvegin kunnu lækka av øðrum orsøkum. Tílíkar broytingar verða vanliga gjørdar 

minst 2 ferðir um árið – á vári og á heysti. 

Íalt 31 mió. kr. eru í eykajáttanini til lógarbundnar útreiðslur so sum pensjón, lestrarstuðul og 

dagpening. Fíggjarnevndin hevur hugt nærri at framskrivingunum í Búskaparskipan Landsins, 

og ábendingar er um, at nakrar lógarbundnar játtanir kunnu minkast meira enn mælt verður til, 

og nakrar kunnu hækkast minni enn mælt verður til í eykajáttanini. Samlaða upphæddin til 

lógarbundnar útreiðslur kundi tí helst verið nakað lægri.  

 

Biðja um játtan sjálvt um hetta ikki er neyðugt 

Undir viðgerðini í Fíggjarnevndini kom eisini fram, at tvær umbønir um eykajáttanir á 

samanlagt 1,8 mió. kr., ið Mentamálaráðið hevur biðið um, eru til virksemi, ið longu er farið 

fram, og sum Mentamálaráðið eisini hevur tryggjað sær kann gerast innanfyri verandi játtan. 

Tískil eigur ikki at vera neyðugt við hesum meirjáttanum til flytingar og samráðingar. 

 

Eykajáttanin kundi væl verið útreiðsluneutral 

Eykajáttanir verða altíð neyðugar í einum fíggjarári, men ein meginregla er, at í tann mun, at 

nakrar útreiðslur verða hækkaðar, skal miðast eftir, í samsvarandi mun, at lækka aðrar 

útreiðslur. Tað er tó ikki altíð, at tað eydnast til fulnar, men tað verður altíð gjørd ein roynd at 

røkka hesum máli.  

Í hesi eykajáttan er als ongin roynd gjørd at lækka nakrar útreiðslur. Heldur verður beinleiðis  

roynt at hækka útreiðslur sum mest. Hetta er ikki ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur. 



Um valt ikki var at framskunda útreiðslur, ið annars skuldu verða í 2020, og dentur bert varð 

lagdur á at veita játtan til lógarbundnar útreiðslur, og at fáa øll stjórnarráð at vísa á, hvar tað 

bar til at lækka onkra játtan, so bar væl til at gera eykajáttanina útreiðsluneutrala. 

 

Nógvar milliónir krónur leypa av í ár 

Tí peningur loypur enntá av á nøkrum økjum í ár, og sjálvt hendan pening, velur 

landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ikki at taka inn í eykajáttanina, og brúka til fígging av øðrum 

meirútreiðslum. 

Í búskaparfrágreiðingini, ið fylgir við fíggjarlógaruppskotinum fyri 2020, verður lýst á s. 43, 

at minst 28,4 mió. kr. leypa av játtan til íløgur í ár. Sjálvandi átti landsstýrið at brúkt hetta til 

at gera eykajáttanina útreiðsluneutrala.  

Samstundis áttu tær 28,4 mió. kr. at verið játtaðar á fíggjarlógini fyri komandi ár, um væntað 

verður, at tørvur tá er á peninginum til ætlaðar íløgur. Hetta er eisini samsvarandi teimum 

meginreglum, ið Fíggjarnevndin hevur lagt stóran dent á seinastu mongu árini, at peningur fyrst 

og fremst skal játtast í tí árinum, hann skal brúkast. 

Umframt avlop av játtan til íløgur í ár, so eru tað altíð nakrar rakstrarjáttanir, har tað eisini 

loypur av. Landsstýrið átti at fingið hesar minnijáttanir lýstar, og tikið hesar við í hesa 

eykajáttan. Hetta hevði verið ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur, og hevði gjørt hesa eykajáttan 

útreiðsluneutrala.  

 

Landsstýrið fyrireikar seg til ófíggjaði vallyftir  

Samanumtikið so er landsstýrið komið við eini eykajáttan, ið ber greið boð um, at 

ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur er sleptur, og at úrslit landsins í 2019 skal gerast so ringt sum 

møguligt.  

Rokningina sendir landsstýrið til Føroya fólk. 

Hetta samsvarar eisini við tað, ið serliga Sambandsflokkurin og Fólkaflokkurin hava víst 

seinastu 4 árini.  

Hesir flokkar hava bara seinasta árið lagt lógaruppskot fyri Løgtingið, ið høvdu kostað landi 

og kommunum millum 1 og 2 milliardir kr.  

Undir valstríðnum løgdu somu flokkar eisini fram vallyfti fyri væl omanfyri 1 milliard krónur 

í minni inntøkum og fleiri útreiðslum. Hetta eru vallyftir, ið vit mugu vænta, at flokkarnir fara 

at seta í verk. Flokkarnir hava lovað, at nógv verður sett í verk longu 1. januar 2020. 

Hetta merkir, at land og kommunur fara at hava stór hall.  

Tí ræður nú um hjá nýggja landsstýrinum at gera úrslit landskassans í 2019 verri enn annars, 

fyri at árið 2020 ikki skal síggja so galið út og harvið seta seg sjálvt í betri ljós.  

Hetta er ikki ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur.  



Minnilutin mælir samanumtikið landsstýrinum til at taka hesa eykajáttan aftur og ístaðin koma 

í Løgtingið við eini nýggjari eykajáttan, ið er grundað á ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk.  

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

 

 

Fíggjarnevndin, 10. oktober 2019 

 

 

 

Magnus Rasmussen   Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  
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