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Viðmerkingar til lógaruppskot um at leingja mvg-afturberingsfreistir 
 
Fíggjarmálaráðið hevur sent Føroya Arbeiðsgevarafelag lógaruppskot til hoyringar um tvær broytingar í 
mvg-lógini.  
 
Tann fyrra broytingin er at leingja umsóknarfreistina fyri mvg-afturbering til almannagagnligt frítíðarvirk-
semi við trimum árum, og tann seinna broytingin er at leingja umsóknarfreistina fyri mvg-afturbering av 
byggikostnaðinum av leigubústaðum við einum ári. 
 
Føroya Arbeiðsgevarafelag tekur undir við uppskotinum við soljóðandi viðmerkingum. 
 
Lógarásetingin um mvg-afturbering av íløgum í almannagagnligt frítðarvirksemi er upprunaliga frá 2011, 
men Løgtingið hevur síðan longt freistina nakrar ferðir við skiftandi landsstýrissamgonum. 
 
Upprunaligu grundgevinarnar fyri ásetingina vóru, at tað finnast privatir grunnar í kongaríkinum, hvørs 
endamál eru at lata stórar peningaligar upphæddir í stuðli til almannagagnligar verkætlanir. Slíkir 
grunnar høvdu eisini víst áhuga í at fíggja størri verkætlanir við stórum upphæddum í Føroyum, men 
stuðulin úr slíkum grunnum er treytaður av, at einki avgjald verður rindað í landskassan. 
 
Í upprunaligu grundgevingunum varð somuleiðis víst á, at tað eisini vóru privat persónar í Føroyum, sum 
vóru sinnaðir at donera stórar upphæddir í ikki vinnuligar, almannagagnligar verkætlanir, umframt fólk, 
sum sjálvboðin taka seg saman í felagsskapir, at savna pening inn til íløgur í almannagagnligar verkætla-
nir. 
 
Endamálið við føroyskari avgjaldslóggávu er sjálvandi ikki at virka forðandi fyri, at skilagóðar íløgur í 
almannagagnligt virksemi fyri fleiri tíggjutals milliónir verða framdar í føroyska samfelagbúskapin.  
 
Við somu grundgevingum sum í 2011, tekur Føroya Arbeiðsgevarafelag undir við at leingja umsóknar-
freistina fyri mvg-afturbering til almannagagnligt virksemi.  
 
At freistin er longd fleiri ferðir síðan 2011, við skiftandi landsstýrissamgongum og løgtingum, má fatast 
sum ein staðfesting av, at tað er breið semja um hesa áseting. Tí eigur politiska skipanin helst at 
umhugsa eina varðandi loysn.  
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Føroya Arbeiðsgevarafelag tekur eisini undir við seinnu lógarbroytingini, um at leingja umsóknarfreistina 
fyri mvg-afturberingina av byggikostnaðinum av leigubústøðum við einum ári, tó at ein freist á eitt ár er 
alt ov stutt, tá ið tað snýr seg um íløguvirksemi. 
 
Grundgevingin fyri bert at leingja frestina við einum ári er, sambært viðmerkinunum í lógaruppskotinum, 
at landsstýrið lovar at koma við einum bústaðarpakka komandi ár, og tað sær Føroya Arbeiðsgevarafelag 
fram til. 
 
Í sambandi við búsaðarpakkanum, fer Føroya Arbeiðsgevarafelag at mæla landsstýrinum til at endurskoða 
endamálið við almenna bústaðarfealgnum, Bústaðir, soleiðis at tað verður púra greitt, hvørjar 
leigubústaðir tað almenna skal taka sær av at útvega og reka. Er endamálið við Bústøðum at breiða seg 
yvir allan leigumarknaðin, líka frá bíligum lestrarbýlum til stórar og dýrar marglætisbústaðir, ella skal 
endamálið hjá Bústøðum avmarkast til eitt ávíst slag av leigubústøðum. Tað eigur politiski myndugleikin 
at taka støðu til.  
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