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Hoyringssvar til broyting í pensjónum 
Send eru trý uppskot til hoyringar – vit fara í høvuðsheitum at viðgerða spurningin um mótrokningarmark 

og mótrokningarprosent. 

Feløgini fegnast um, at ætlanirnar um at gera inntriv í og at broyta Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin 

(Samhaldsfasta) vóru sleptar. Samhaldsfasti er ein skipan, sum riggar væl og sum er til gagns fyri allar 

borgarar. Grunnurin hevur væl og virðiliga prógvað sítt virði, og tað er týdningarmikið at grunnurin fær frið 

at virka uttan politiska uppíblandan. 

Feløgini fegnast um skattafrádráttin, og at ætlanin er at hækka grundupphæddina, men biðja landsstýrið og 

løgtingið samstundis hyggja at uppskotinum um mótrokningarmark, so at mótrokningarfría upphæddin ikki 

lækkar niður í 40.000 kr. Við at lækka markið ger tað at smáuppspararin og tey við lágu inntøkunum vera 

rakt fyrr av mótrokning í egnari inntøku/pensjón. 

Heitt verður á landsstýrið um at varðveita 60.000 kr markið áðrenn mótroknað verður, og so heldur 

mótroknað hægri inntøkur við einum hægri prosentsatsi enn 20%. Til ber t.d. at hava mótrokningarmarkið í 

stigum, soleiðis at henda hækkar í tráð við at egin inntøka hækkar. Til ber t.d. at hava eitt mark á 25% fyri 

inntøkur omanfyri 150.000 og síðani hækka hetta við 5% fyri hvørjar 100.000 kr í inntøku upp til t.d. 35% 

 

Inntøka Mótrokning 

0 – 60.000 0% 

60.000 – 150.000 20% 

150.000 – 250.000 25% 

250.000 – 350.000 30% 

350.000 - 35% 

 

Verður hetta gjørt verður tað samstundis tær lægru inntøkurnar, sum fáa mesta gagn av broytingunum. 

Heitt verður samstundis á landsstýrið um at javna mótrokningarmarkið fyri bæði verandi og komandi 

pensjónistar – hetta verður í løtuni einans javnað fyri verandi pensjónistar, og at kanna møguleikan fyri, at 

verandi pensjónistar kunnu flyta yvir í nýggju skipanina, og fáa gagn av átøkunum í henni. Verandi 

pensjónistar kundu t.d. fingið møguleikan fyri útsettari pensjón, um tey framvegis eru á 

arbeiðsmarknaðinum. Gerast kann ein skiftisskipan fyri hesum. 
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