
 

 

 

 

Til landsstýrismannin í fíggjarmálum, 

Jørgen Niclasen 

 

 

 

 

 

 

 

Løgtingsins Fíggjarnevnd 

 

Spurningar til landsstýrismannin í fíggjarmálum at svara á fundi við Fíggjarnevndina 

hósdagin tann 12. desember 2019 

 

Úrslit landsins 

Sambært fíggjarlógaruppkskoti landsstýrisins, verður úrslit landsins, RLÚ1, 224 mió. kr. í 2020. 

Hetta eru 277 mió. kr. minni enn málið var í játtanarkørmunum, ið vórðu lagdir fram í vár. Hesir 

høvdu sum mál at røkka avlopi á 501 mió. kr. í 2020. 

Metir landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, at tað er nøktandi at minka avlop landsins í bestu 

búskapartíðum? 

 

Útreiðslur 

Sambært tølum í Búskaparfrágreiðing landsins fyri mettan rakstur í ár, í mun til endaliga 

fíggjarlógaruppskotið frá landsstýrinum, veksur rakstur landsins í 2020 við 329 mió. kr. og við 

sløkum 7%. Hetta er ein tvífalding av rakstrarvøkstrinum í mun til undanfarin ár. 

Metir landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, at tað er rætt at økja landsins rakstur so nógv? 

 

Inntøkumeting 

Hví verða landsskattur og MVG framroknað við nærum 4% í 2020?  

Í Búskaparfrágreiðingini, ið fylgdi við framskrivaða fíggjarlógaruppskotinum, varð víst á, at 

landsskattur og MVG v.m. varð framskrivað við 3%. Hví er hetta nú broytt? 

 

3.15.1.09. Talgildu Føroyar, rakstur (Rakstrarjáttan)  

Hvørja avleiðing fær tað, at tey 3 fólkini, ið skuldu setast í starv, verða sett seinni út á árið?  

Hvør er tíðarætlanin og innihaldið fyri slepping 1 og slepping 2 av talgilda samleikanum? 

 

TAKS 

Hvørjar ætlanir eru um at styrkja transfer-pricing og tolleftirlitið hjá TAKS í 2020? 

 

Hagstovan 

Arbeiðið at gera hagtøl fyri føroyska samfelagið, ið lýsa okkara støðu í mun til tey 17 

heimsmálini hjá Sameindu Tjóðum, er raðfest í 2019. Nær væntast fyrstu hagtølini hesum 

viðvíkjandi at vera tøk? Hvussu nógv fíggjarorka verður sett av til hetta arbeiðið í 2020? Hvussu 

nógv verður mælt til at seta av í 2020, fyri at fáa arbeiðið gjørt so skjótt og væl sum møguligt? 

Samstarv millum Hagstovu, fakfeløg og arbeiðsgevarar um nýggj og framkomin lønarhagtøl er 

skipað, og arbeiðið hevur verið í gongd í eina tíð. Nær væntast fyrstu hagtølini hesum 

viðvíkjandi at vera tøk? 

Fíggjarnevndin 

 
10. desember 2019 HM/ód 

 
 (at tilskila í svari) 
 



Hvør er støðan viðvíkjandi tjóðarroknskapartølunum? Hvørji nýggj tjóðarroknskapartøl væntast 

klár í 2020? 

 

Landsbankin 

Skuld landskassans er minkað 1,5 mia. kr. seinastu 4 árini.  

Hvussu nógv er ætlanin at lækka skuld landkassans í 2020?   

Hvussu fer hetta at ávirka rentuútreiðslur landins á fíggjarlógini fyri 2020? 

Hvussu nógv væntast innistandandi í Búskapargrunni Føroya at vera, tá fíggjarárið 2019 er 

endaliga uppgjørt? 

 

Suðuroyartunnilin 

Nær væntast partafelag at verða stovnað at fara undir Suðuroyartunnilin? 

 

 

 

Vegna Fíggjarnevndina 

 

Hallur Markná 

skrivari 

 

 


