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Heilsurøktarafelagið hevur fingið løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almannapensjónir o.a., 

uppskot um broyting í løgtingslóg um áseting og javnvág av almannaveitingum og uppskot til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti til viðmerkingar. 

 

Heilsurøktarafelagið hevur lisið uppskotini og hevur hesar viðmerkingar: 

 

Í almennu viðmerkingunum siga tit, at Landsstýrið ynskir at betra fíggjarligu viðurskiftini hjá 

fólkapensjonistum og at gera treytirnar lagaligari hjá teimum fólkapensjonistum sum hava inntøkur 

afturat pensjónini.  

Gamaní verða pensjonistar í verðandi skipan hart mótroknaðir, sum hava heilsuna at arbeiða lutvíst 

eftir pensjónsaldur; sjálvandi skal tað broytast til tað betra, men okkum vantar eina grundgeving 

fyri, at ójavnin skal vera so stórur millum teir pensjonistar, ið ikki hava møguleika at arbeiða afturat 

pensjonistatilveruna og so teir pensjonistar, sum hava góða pensjón umframt almenu pensjónina.  

Tankin um at geva øllum pensjonistum økta grundarupphædd umframt skattafrádrátt kann í fyrstu 

atløgu ljóða rættvísur, eins og uppskotið tykist leggja upp til, men tað er einki at ivast í, at hetta 

kemur at raka órímiliga skeivt sosialt.  

 

Sostatt kemur ætlaða broytingin við lógaruppskotinum at skapa størri ójavnvág millum fólk. 

 

Landsbankin og búskaparráðið hava fleiri ferðir ávarað um at búskaparliga haldførið má tryggjast, 

men við at hækka grundarupphæddina aftur, ger man beint ímóti serfrøðini. Tað ber ikki til at veita 

øllum pensjonistum, uttan mun til samlaðu inntøkurnar og veitingarnar, ein skattafrádrátt uttan at 

tað ávirkar haldførið í skipanini, sum eisini skal fíggjast framyvir við einum enn hægri tali av 

pensjonistum enn vit hava í dag.   
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Við eini skipan, ið á hendan hátt fer at gera gjónna millum rík og fátæk enn djúpari heilt inn í 

pensjóns og ellisárini, tí hon skal fjálga enn meira um tey frammaundan vælbjargaðu, kemur skjótt 

at fjara úr landskassanum, tá tað um pensjónir ræður – í øllum førum soleiðis, sum vit lesa 

lógaruppskotini.  

 

Sostatt verður skipanin ov dýr hjá landskassanum at halda í longdini. 

 

Tá omanfyristandandandi er sagt, ganga vit eisini útfrá, at vit sum samfelag vilja, at eingin er 

fátækur og at tað harvið ei heldur er nakar týðandi millum rík, miðallønt og fátæk. Tað síggja vit 

ikki henda við ætlaðu broytingaruppskotunum. 

Stutt sagt, ger lógarpakkin í uppskoti ikki tað fyri okkara limir, sum ein pensjónsskipan skal. 

 

Samanumtikið mæla vit frá, at pensjónirnar verða broyttar ífylgi uppskotunum, tí vit óttast 

framtíðina, uppskotið hevur í boði til okkara limir, umframt tey mongu, sum við hesum verða enn 

verri fyri enn okkara limir. 

 

Rakul í Gerðinum, forkvinna 


