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Lógaruppskot um skattalætta til  lærlingar. 

 

 

Fíggjarmálaráðið hevur 9. oktober sent Kommunufelagnum “Uppskot til løgtingslóg um 

broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt (Skattalógin) (Frádráttur til lærlingar á 

50.000 kr. árliga)” til hoyringar. Hoyringsfreistin er 21. oktober 2019. 

 

Kommunufelagið staðfestir, at Fíggjarmálaráðið við stuttu hoyringsfreistini til lógaruppskotið 

brýtur sínar egnu meginreglur fyri góðum lógarsmíði, sum áseta at “ummælisfreistin eigur 

ikki at vera styttri enn 4 vikur.”1  

 

Í øðrum lagi staðfestir Kommunufelagið, at lógaruppskotið hevur við sær munandi fíggjarliga 

ávirkan á kommunurnar. Sambært viðmerkingunum koma kommunurnar at hava ein 

inntøkumiss á omanfyri 10 mió. kr.  

 

Landsstýrið hevur sjálvsagt fullan rætt til at gera egnar fíggjarligar raðfestingar, og 

Kommunufelagið ger tí ikki innihaldsligar viðmerkingar um, hvørt tað er rætt at geva 

lærlingum skattalætta fram um aðrar samfelagsbólkar. Men Kommunufelagið mótmælir 

staðiliga, at lógaruppskot, sum hava fíggjarliga ávirkan á kommunurnar, ikki verða gjørd í 

samráð við kommunurnar. 

 

Vil landið gera tað meira áhugavert at gerast lærlingur, og at stimbra um hugin hjá lærlingum 

at arbeiða, so kann landið geva lætta við afturbering til lærlingar heldur enn at gera eina 

serskipan í skattalógini. Við eini afturbering kundi landið fíggjað hesa vælvild úr egnum kassa 

heldur enn úr kommunukassunum. 

 

Nýggja landsstýrið tykist í hesum føri at taka við, har undanfarna slepti, við støðugt og einvíst 

at máa burtur av inntøkugrundarlagnum hjá kommununum. Minkar inntøkugrundarlagið hjá 

kommununum, so hava tær, sum er, tvinnar kostir í at velja. Annaðhvørt kunnu kommunurnar 

fremja sparingar á teimum málsøkjum, sum eru kommunal – t.v.s. spara uppá borgaravendar 

tænastur, og/ella kunnu kommunurnar hækka skattaprosentið.      

 

Um landsstýrið hevur ætlanir um at broyta fíggjarligu fortreytirnar hjá kommununum, so er 

umráðandi, at hetta verður gjørt í í góðari tíð og í samráð við kommunurnar. Kommunurnar 

leggja í hesum døgum seinastu hond á fíggjarætlanirnar fyri komandi ár, og hædd er ikki tikin 
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fyri skattalætta til lærlingar ella øðrum, sum landsstýrið møguliga hevur í hyggju at fremja við 

kommunalari fígging.   

 

Orsaka av stuttu hoyringsfreistini, so hevur stýrið Kommunufelagsins ikki havt møguleika at 

viðgera uppskotið. Av somu orsøk tilskilar felagið sær rætt til at koma við fleiri viðmerkingum 

seinni. 

 

Kommunufelagið hevur í sambandi við fyriliggjandi lógaruppskot  í skrivi dagfest 10. oktober 

2019 heitt á løgmann um skjótast gjørligt at fáa fund í lag millum løgmann og leiðsluna í 

Kommunufelagnum. Kommunufelagið bíðar enn eftir fundarboðum. 
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