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Svar  upp á spurningar til fíggjarlógaruppskotið fyri 2020 fyri § 12 

 

Í sambandi við viðgerð av uppskoti til løgtingsfíggjarlóg 2020 hevur Fíggjarnevndin sent 

Almannamálaráðnum hesar fyrispurningar: 

 

 

12.21.1.02. Almannaverkið (Rakstrarjáttan) 

Hvussu gongur við átakinum “Tann góða tilgongdin”? 

 

Svar: 

“Tann góða tilgongdin” varð sett í verk á sumri í 2015. Upprunaliga skipanin er tillagað nakað 

við tíðini, so hvørt partarnir hava gjørt sær royndir og eru vorðnir samdir um tillagingar.   

 

Í juni 2019 vóru 160 familjur fevndar av skipanini, 5 familjur ynsktu ikki at luttaka. 

 

Í tíðarskeiðinum 1. januar 2019 til 21. juni 2019 hava verið 48 fundir. Fundirnir hava verið 

hildnir í Klaksvík, Runavík, Tórshavn, Skálavík og á Tvøroyri.  

 

Til samanberingar kann upplýsast, at tað í 2017 vóru 111 familjur fevndar av skipanini.    

   

 

Er ætlanin at víðka tilboðið til fleiri bólkar? Um so er, hvørjar og nær? 

 

Svar: 

Í Tænastupolitikkin frá 2017 verður mælt til, at “Tann góða tilgongdin” verður víðkað til allar 

familjur, sum hava barn, sum ber brek.  

 

Fleiri áhugafeløg hava víst stóran áhuga fyri, at teirra limir verða fevndir av skipanini.  

 

Í uppskotinum til lóggávu, sum skal avloysa forsorgarlógina, verður ásett, at tænastur skulu 

samskipast, og at familjur, sum hava barn, sum ber brek, skulu fáa heimaráðgeving. Hetta er 

eisini er partur av “Góðu tilgongdini”. Lógaruppskotið verður lagt fyri tingið í hesari tingsetuni. 

 

Royndirnar við arbeiðinum við at skipa “Góðu tilgongdina” vísa, at tað kann vera sera 

orkukrevjandi hjá einum stovni at luttaka í tvørgangandi samstarvi at fáa eina tilgongd skipaða 

og at halda skipanini koyrandi. Tí er alneyðugt, at allir myndugleikar, stovnar og fakfólk eru 

sinnað at luttaka og seta neyðuga orku av til hetta.  
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Sambært frágreiðing til “Tilmæli um tænastupolitikk”, verður mett, at útreiðslurnar fyri at 

víðka um “Ta góðu tilgongdina” eru íalt  umleið 7,3 mió. kr.  

 

 

12.21.6.09. Trivnaðartænastur (Rakstrarjáttan) 

Hvussu stórur hevur miðal útreiðsluvøksturin verið á játtanini seinastu fimm árini? 

 

Svar: 

Roknskapurin fyri 2014 vísir, at samlaðu útreiðslurnar til Trivnaðartænastur vóru 236.173 

tús. kr. Samlaða játtanin fyri 2019 er 332.965 tús. kr. Av hesum eru umleið 5 mió. kr. fluttar 

til økið frá øðrum greinum.  Miðal útreiðsluvøksturin hevur tí verið 7,8%, tá eru 

lønarhækkingar íroknaðar.  

 

Lønarhækkingar og broytingar á arbeiðsmarknaðargjøldum hava verið umleið 28 mió. kr., 

soleiðis, at miðal útreiðsluvøkstur vegna broyting í virkseminum hevur verið 5,4 %. 

 

Hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at tálma útreiðsluvøkstrinum á játtanini, og um so 

er, hvørji tiltøk ætlar landsstýrismaðurin at seta í verk?  

 

Svar: 

Trivnaðartænastan er undir støðugum trýsti m.a. 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. Tí hevur landsstýrismaðurin ongar ætlanir um at seta 

sparingar í verk innanfyri økið. 

 

Hvussu langur er bíðilistin hjá Almannaverkinum til bútilboð til fólk við likamligum breki, 

menningartarni og fólk við sálarsjúku?  

 

Svar: 

 

 
 

Talvan omanfyri vísir, at tað eru 159 fólk á bíðilista til bútilboð. Størsti parturin av hesum eru 

fólk við menningartarni og fólk við sálarsjúku.  

 

Viðmerkjast skal, at tey, sum standa á bíðilista til bú- og viðgerðarstovn og búfelagsskap, skulu 

síggjast undir einum, tí ofta verður søkt um búfelagsskap, men metti tørvurin vísir seg síðani 

at vera bú- og viðgerðarstovnur.  

 

 

Bíðilisti Bú- & 

viðgerðarstovnur

Búfelagsskapur Røktarbústaður Sambýli íalt

Autisma 2 21 16 39

Fjølbrek 1 2 3

Menningartarn 1 17 4 29 51

Sálarsjúk 8 29 3 11 51

Seinheilaskadd 0 0 6 4 10

Annað 3 1 1 0 5

íalt 14 68 15 62 159
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Átakið “Megna títt lív” varð sett í verk fyrr í 2019. Ætlar landsstýrismaðurin at økja 

játtanina soleiðis, at átakið kann halda áfram ótarnað í 2020?  

 

Svar: 

Landsstýrismaðurin hevur í broytingaruppskotinum, sum landsstýrið letur løgtingsins 

fíggjarnevnd í næstum, biðið um, at játtanin verður hækkað við 2,5 mió. kr. til endamálið, 

soleiðis at íalt verða 4,5 mió. kr. at brúka í 2020.  

 

12.21.7.02. Arbeiðsfremjandi tiltøk (Lógarbundin játtan) 

Hvussu stórur hevur miðal árligi útreiðsluvøksturin verið á játtanini, síðani lógin fekk 

virkna í 2013?  

 

Svar: 

Útreiðslurnar í 2013 vóru 49,6 mió. kr., meðan útreiðslurnar í 2019 væntast at verða umleið 

92,5 mió. kr. Hetta svarar til ein árligan útreiðsluvøkstur á 11,2 % í miðal. 

 

Arbeiðsfremjandi tiltøk kunnu býtast í tveir høvuðsbólkar, sum eru ávikavist arbeiðsbúgving 

og vard/tillagað størv. Talvan niðanfyri vísir, at útreiðsluvøksturin stavar nærum allur frá 

vardum/tillagaðum størvum.  

 
Útreiðslur til arbeiðsfremjandi tiltøk 2013-2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 J+EY 2019 

Arbeiðsbúgving 26.568 33.520 37.368 36.272 34.454 32.741 32.685 

Vard/tillagað starv 23.042 28.392 27.888 31.778 34.432 46.071 59.822 

 

 

Ætlar landsstýrismaðurin at tálma útreiðsluvøkstrinum á játtanini og um so er, hvørji 

tiltøk ætlar landsstýrismaðurin at seta í verk? 

 

Svar: 

Landsstýrismaðurin ætlar komandi ár at lýsa virksemið og lýsa møguligar orsøkir til 

útreiðsluvøksturin. Útreiðslur til arbeiðsfremjandi tiltøk eru so at siga bara veitingar og 

lønarískoyti til borgaran. Upphæddir og lønarískoyti, sum borgarin hevur rætt til, eru ásettar í 

løgtingslógini um arbeiðsfremjandi tiltøk, og tálmandi átøk kunnu tí einans fremjast við 

lógarbroyting.  

 

Tá virksemið er lýst fer landsstýrismaðurin at taka støðu til, um ætlanin er at gera tillagingar í 

lógini.  

 

Eru fyritíðarpensjónistar í skipanini? 

 

Svar: 

Lógin um arbeiðsfremjandi tiltøk fevnir ikki um veitingar til fyritíðarpensjónistar. Tó eru 

einstakir fyritíðarpensjónistar, sum fáa lønarískoyti, sum verður bókað undir høvuðskontu 

12.21.7.02. Arbeiðsfremjandi tiltøk. 

 

Lógin um arbeiðsfremjandi tiltøk, sum kom í gildi 1. januar 2013, kom í staðin fyri ásetingar í 

forsorgarlógini um endurbúgving. Í táverandi forsorgarlógini var heimild fyri, at 

fyritíðarpensjónistar kundu verða í vardum starvi. Síðani ásetingarnar í forsorgarlógini um vard 
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størv vórðu strikaðar (við gildi frá 1. januar 2013), eru ikki fleiri vard størv sett á stovn. 

Skipanin við tillagaðum størvum kom í staðin. Fyritíðarpensjónistar hava ikki rætt til tillagað 

størv. Gomlu vardu størvini halda tó fram óbroytt, og tí eru enn nakrir fyritíðarpensjónistar í 

vardum starvi.  

 

Tað eru enn 5 fyritíðarpensjónistar í vardum starvi, útreiðslurnar til hesi eru tilsamans 

knappliga 300 tús. kr. um árið. 

 

Hvussu nógvir persónar eru í skipanini? 

 

Svar: 

Í november 2019 vóru 339 persónar í vardum- ella tillagaðum starvi, og 232 persónar í 

arbeiðsbúgving. Tilsamans vóru sostatt 537 persónar, sum í november 2019 fingu veiting ella 

lønarískoyti sbrt. løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk.  

 

Persónar í virknisvenjing eru ikki við í tølunum omanfyri. Lógin um arbeiðfremjandi tiltøk 

fevnir fyrst og fremst um persónar við varandi skerdum arbeiðsføri. Virknisvenjing, sum tó 

eisini er ásett í lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk, er til persónar, sum fáa forsorgarhjálp. T.v.s. 

hesi hava ikki varandi skert arbeiðsføri, og tí eru hesi ikki við í hagtølunum. Seinasta árið eru 

bert einstakir persónar, sum hava verið í virknisvenjing. Fyri nøkrum árum síðani var vanliga 

15-25 persónar hvønn mánað í virknisvenjing. Persónur í virknisvenjing fær 1.000 kr. um 

mánaðin aftrat vanligu forsorgarhjálpini.  

 

Hvussu nógvir persónar hava verið í skipanini undanfarnu árini, síðan 2013? 

 

Svar: 

Landsstýrismaðurin skilir spurningin soleiðis, at spurt verður eftir gongdini í talinum av 

persónum í arbeiðsfremjandi tiltaki. T.v.s., tað er ikki eitt samlað tal av persónum, sum hava 

verið í skipanini síðani 2013.  

 

Talvan niðanfyri vísir talið av persónum í vardum og tillagaðum starvi síðst í árinum. Fyrivarni 

skal takast fyri tølunum fyri 2013-2016, tí smærri frávik kunnu koma fyri. KT skipanin hjá 

Almannaverkinum er ment við árunum, og møguleikarnir at trekkja út hagtøl eru vorðnir betri.  

 
Tal av persónum í vardum- og tillagaðum starvi 2013-2019 ultimo november 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vart starv 163 137 120 100 89 75 64 

Tillagað starv 28 60 99 130 183 227 275 

Tilsamans 191 197 219 230 272 302 339 

 

Talið av persónum í arbeiðsbúgving sveiggjar nakað frá mánað til mánað. Fleiri eru í skipanini 

í fáar mánaðir, meðan onnur eru í arbeiðsbúgving í fleiri ár. Tí skal talvan niðanfyri, sum 

inniheldur tal av persónum, sum fáa arbeiðsbúgvingarveiting í november mánað, takast við 

fyrivarni. 

 
Tal av persónum í arbeiðsbúgving 2013-2019 ultimo november 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arbeiðsbúgving 191 225 202 253 253 275 232 

 

Persónar í virknisvenjing eru ikki við í tølunum omanfyri.  



ALMANNAMÁLARÁÐIÐ  

síða 5 av 6 

 

 

 

12.21.8.01. Fólkapensjón (Lógarbundin játtan) 

Hvussu nógv vaksa útreiðslurnar til fólkapensjón í krónum og prosentum í 2020?  

 

Svar: 

Samlaða játtanin til fólkapensjón er 523.581 tús. kr. í 2019. Sambært fíggjarlógaruppskotinum 

fyri 2020 verða útreiðslurnar 548.042 tús. kr., ein hækking á 24.461 tús. kr., ella 4,7%.  

 

Sambært løgtingsmálum nr. 10/2019 og 11/2019 hækkar grundupphæddin hjá 

fólkapensjónistum við 290 kr. um mánaðin í 2020 og við 290 kr. aftrat í 2021. Samstundis 

verður mótrokningin lagaligari. Lógarbroytingin verður mett at kosta íalt 77 mió. kr., harav 

útreiðslurnar í 2020 vaksa við 48 mió. kr. 

 

Landsstýrismaðurin hevur í broytingaruppskotinum, sum landsstýrið letur løgtingsins 

fíggjarnevnd í næstum, biðið um at játtanin til fólkapensjón verður hækkað samsvarandi, t.e. 

við 48 mió. kr. í 2020, soleiðis at samlaða játtanin til fólkapensjón verður 596.042 tús. kr.,  ein 

hækking á 72.461 tús. kr. í mun til játtanina fyri 2019, ella 13,8%.  

 

 

12.21.8.05. Fyritíðarpensjón (Lógarbundin játtan) 

Hvussu stórur hevur miðal árligi útreiðsluvøksturin verið á játtanini, síðani lógin fekk 

virkna í 2013?  

 

Svar: 

Útreiðslurnar í 2019 væntast at verða uml. 2,4 mió. kr. lægri enn í 2013. Miðal 

útreiðsluvøksturin 2013 til 2019 verður tí uml. -0,1 %.  

 

Tó skal gerast vart við, at í fyritíðarpensjón í tveimum umførum er raðfest soleiðis, at partar av 

veitingini er broytt frá skattskyldugum til ikki-skattskyldugt. Hetta hevur ikki ávirkað játtanina 

til § 12 almannamál, men skattainntøkur hjá serliga kommununum eru lækkaðar, men í ein 

ávísan mun eisini hjá landinum. 

 

 Í 2016 varð eykaviðbótin til lægstu fyritíðarpensjón gjørd skattafrí. Fíggjarliga avleiðingin fyri 

land og kommunur var ein minniinntøka á uml. 3,8 mió. kr. tilsamans. 

 

Í 2018 varð grundupphæddin hjá øllum fyritíðarpensjónistum gjørd skattafrí. Hetta hevði við 

sær, at skattainntøkurnar hjá kommunum lækkaðu við uml. 25 mió. kr. 

 

Verður hædd tikin fyri broytingunum í skattaviðurskiftunum er talan um ein miðal vøkstur á 

1,7% fyri árini 2013-2019.  

 

Ætlar landsstýrismaðurin at tálma útreiðsluvøkstrinum á játtanini og um so er, hvørji 

tiltøk ætlar landsstýrismaðurin at seta í verk? 

 

Svar: 

Landsstýrismaðurin hevur ikki ætlanir um at lækka veitingina til fyritíðarpensjónistar og harvið 

lækka útreiðslurnar til fyritíðarpensjón. 
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Hvussu nógvir persónar eru í skipanini? 

 

Svar: 

Síðst í november vóru tilsamans 1703 persónar, sum fingu fyritíðarpensjón. 1085 persónar 

fingu hægstu fyritíðarpensjón, 414 persónar fingu miðal fyritíðarpensjón og 204 persónar fingu 

lægstu fyritíðarpensjón. 

 

Harumframt vóru 100 persónar, sum fingu avlamisveiting. Persónar, sum fáa avlamisveiting, 

eru ikki roknaðir sum fyritíðarpensjónistar, men avlamisveitingin verður bókað undir 

høvuðskontuna til fyritíðarpensjón.  

 

Avlamisveiting verður veitt persónum, sum hava eitt læknaliga mett avlamni í minsta lagi á 2/3 

(svarandi til miðal fyritíðarpensjón), men sum vegna inntøku ikki hava rætt til pensjón. 

Avlamisveitingin er 2.814 kr. um mánaðin (skattafrítt).  

 

Hvussu nógvir persónar hava verið í skipanini undanfarnu árini, síðan 2013? 

 

Svar: 

Landsstýrismaðurin skilir spurningin soleiðis, at spurt verður eftir gongdini í talinum av 

persónum í arbeiðsfremjandi tiltaki. T.v.s., tað er ikki eitt samlað tal av persónum, sum hava 

verið í skipanini síðani 2013.  

 

Í talvuni niðanfyri sæst tal av fyritíðarpensjónistum árini 2013-2019. 

 
Tal av fyritíðarpensjónistum 2013-2019 ultimo november 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lægsta fyritíðarp. 301 290 271 249 230 211 204 

Miðal fyritíðarp. 657 629 585 538 506 441 414 

Hægsta fyritíðarp. 791 810 853 921 954 1025 1085 

Fyritíðarp. tils. 1749 1729 1709 1708 1690 1677 1703 
        

Avlamisveiting 92 100 112 105 109 98 100 

 

 

 

 

Vinarliga 

 

 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur  

landsstýriskvinna 

 

/ 

 

Eyðun Mohr Hansen 

     aðalstjóri 


