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Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 33/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

almannapensjónir o.a. (Røktarviðbót fellur burtur, tá endurgjald verður veitt fyri mista 

arbeiðsinntøku til ansaran) 

 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almannapensjónir o.a. 

(Røktarviðbót fellur burtur, tá endurgjald verður veitt fyri mista arbeiðsinntøku til ansaran) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg  nr. 48 frá 10. mai 1999 um 

almannapensjónir o.a., sum seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 66 frá 30. apríl 2018, 

verður gjørd hendan broyting: 

 

Í § 11 verður aftan á stk. 3 sum nýtt stk. 

sett: 

“Stk. 4. Røktarviðbót fellur burtur, tá 

endurgjald sambært § 25, stk. 1, nr. 2 ella 

3 í løgtingslóg um almannatrygd og 

vælferð verður veitt fyri mista 

arbeiðsinntøku.” 

Stk. 4 verður eftir hetta stk. 5. 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2020. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Í sambandi við vælferðarlógina verður ein nýggj skipan sett á stovn, sum veitir endurgjald fyri 

inntøkumiss í sambandi við ansing av doyggjandi og í sambandi við ansing av persóni við 

seinheilaskaða, sum eru undir fólkapensjónsaldur. Nýggja skipanin hevur sama endamál sum 

røktarviðbótin, og ætlanin er ikki, at tað skal vera gjørligt at taka ímóti endurgjaldi fyri 

inntøkumiss og røktarviðbót í senn. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Persónar undir fólkapensjónsaldur, sum eru doyggjandi ella hava seinheilaskaða fáa 

fyritíðarpensjón. Skipanin við endurgjaldi fyri inntøkumiss í sambandi við ansing av 

doyggjandi og í sambandi við seinheilaskaða er ikki til í dag, men tó eru aðrar skipanir, sum í 

ein ávísan mun kompensera fyri inntøkumiss.  

 

Ein persónur, sum hevur tørv á røkt, hevur vanliga rætt til røktarviðbót sambært 

almannapensjónslógini, og røktarviðbótin er ætlað til at rinda fyri ansing. Røktarviðbótin er 

6.005 kr. um mánaðin (ikki skattskyldug).  

 

Í dagpeningalógini er eisini møguleiki at fáa endurgjald fyri inntøkumiss í sambandi ansing, 

men hetta er avmarkað til álvarsliga sjúku hjá hjúnafelaga. Dagpeningaveiting er 100% av 

inntøkumissinum men tó í mesta lagi 80% av lønini sambært sáttmála millum Føroya 

Arbeiðarafelag og Føroya Arbeiðsgevarafelag. Hægst møguliga dagpeningaveiting er knappar 

18.000 kr. um mánaðin og kann í mesta lagi veitast í 9 mánaðir í einum 12 mánaða skeiði.  

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fyribyrgja, at tvær veitingar til sama endamál verða veittar í 

senn.  

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Fyritíðarpensjónistur, sum verður ansaður av persóni, sum fær endurgjald fyri inntøkumiss 

sambært § 25, stk. 1, nr. 2 ella 3 í løgtingslóg um almannatrygd og vælferð, hevur ikki rætt til 

røktarviðbót.  

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Talan er um konsekvensbroyting av vælferðarlógini. Í viðmerkingunum til løgtinslóg um 

almannatrygd og vælferð er nevnt, at ætlanin er, at røktarviðbótin fellur burtur, tá endurgjald 

verður veitt fyri inntøkumiss. Í sambandi við, at undanfarni landsstýrismaðurin sendi uppskotið 

um almannatrygd og vælferð til ummælis, hevði eingin av hoyringarpørtunum viðmerkingar 

til ætlanina. Víst verður til fylgiskjølini í løgtingsmáli nr. 127/2018. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Hetta lógaruppskotið er partur av lógarpakkanum um nýggja vælferðarlóg, og fíggjarligu 

avleiðingar av hesum skulu síggjast í samanhangi við broytingar í vælferðarlógini. Skipanin 

við endurgjaldi fyri inntøkumiss er nýggj, og tað ber ikki til at meta um fíggjarligu 

avleiðingarnar av tí skipanini. Tess fleiri persónar eru fevndir av skipanini við endurgjaldi fyri 

inntøkumiss, tess meira lækka útreiðslurnar til røktarviðbót.  

 

Í vælferðarlógini verður við fyrivarni mett, at í miðal 3-4 persónar fara at fáa endurgjald fyri 

inntøkumiss, og mett verður, at talið av doyggjandi, sum fara at verða ansað, verður avmarkað. 

Um so er, at tað í miðal eru 8 persónar, sum verða fevndir av skipanini við endurgjaldi fyri 

inntøkumiss, lækka útreiðslurnar til røktarviðbót uml. 500-600 tús. kr.  

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri vinnuna.  

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Nakrir persónar fara at missa rættin til røktarviðbót, men yvirhøvur verður talan um eina betri 

skipan, og tískil hevur uppskotið jaligar avleiðingar fyri borgaran.  

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið viðvíkur ikki millumtjóðasáttmálum. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið viðvíkur ikki tvørgangandi millumtjóðasáttmálum. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær kendar markaforðingar. 

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, pantiheimildir ella onnur inntriv.  
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2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið áleggur ikki skattir ella avgjøld.  

 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið heimilar ikki gjøldum. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur.  

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, stovn ella kommunu.  

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Tá ein persónur verður ansaður, og persónurin, sum ansar, fær endurgjald fyri inntøkumiss 

sambært § 25, stk. 1, nr. 2 ella 3 í løgtingslóg um almannatrygd og vælferð, kann persónurin, 

sum verður ansaður, ikki fáa røktarviðbót sambært almannapensjónslógini.   

 

 

Til § 2 

Henda lóg er ein konsekvensbroyting av løgtingslóg um almannatrygd og vælferð, sum hevur 

gildiskomu 1. januar 2020. Sostatt er gildiskoman av hesi lóg 1. januar 2020. 

 

 

 

Á Løgtingi, 4. november 2019 

 

 

Aksel V. Johannesen  Høgni Hoydal 

 


