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Bjarni Hammer 

vegna Javnaðarflokkin 

 

 

Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 65/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna 

sjúku v.m. (Pensjónistar varðveita dagpening) 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku v.m. 

(Pensjónistar varðveita dagpening) 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 74 frá 8. mai 2001 um 

dagpening vegna sjúku v.m., sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 153 frá 12. 

desember 2018, verður gjørd henda broyting:  

§ 4 verður orðað soleiðis: 

“§ 4. Rætt til dagpening hava persónar frá tí 

degi, teir eru vorðnir 16 ára gamlir. Hesin 

rættur dettur burtur frá tí 1. í mánaðinum eftir, 

at viðkomandi hevur fingið tillutað hægstu 

fyritíðarpensjón.”  

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2021. 

 

Almennar viðmerkingar: 

Hóast pensjónsaldurin hjá okkum í Føroyum er 67 ár, so eru tað fleiri, sum orka at arbeiða, hóast 

tey eru farin um pensjónsaldur. Tá tú ert farin um pensjónsaldur, missir tú rættin til dagpening 

vegna sjúku, hóast tú framvegis ert á arbeiðsmarknaðinum. § 4 í verandi dagpeningalóg ásetir, at 

rætturin til dagpening fellur burtur frá tí 1. í mánaðinum eftir, at tú fært fólkapensjón, og rætturin til 

dagpening fellur altíð burtur í seinasta lagi 1. í mánaðinum eftir, at tú ert vorðin 70 ár.  

 

Í upprunalógini var rætturin til dagpening varðveittur, til persónur hevði fylt 70 ár. Men í 2009 kom 

ein broyting inn í lógina, sum ásetti, at rætturin til dagpening vegna sjúku datt burtur tá persónur fær 

fólkapensjón. Henda áseting kom sum eitt spariuppskot hjá táverandi landsstýrismanni í 

almannamálum, og hevur tað víst seg at verða ein dyggur fíggjarligur smeitur fyri fólkapensjónistar, 

sum hava tillagað sær lívið eftir ávísari inntøku og brádliga gerast sjúk.  

Síðan seinastu broytingar í lóg um dagpening í sambandi við sjúku, hava vit eisini framt eina 

pensjónsnýskipan, sum eggjar pensjónistum til at vera longur á arbeiðsmarknaðinum, um orka er til 
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tess. Við pensjónsnýskipanini bleiv møguligt hjá pensjónistum at útseta pensjónina við upp til 10 

árum fyri síðani at fáa eitt hægri útgjald. Tó er ásett í broyttu pensjónslógini at tann, sum velur at 

útseta fólkapensjónina, samstundis skal søkja um fólkapensjón fyri at koma inn í skipanina. Tá er 

ivasamt, um viðkomandi er fólkapensjónistur og harvið missir rættin til dagpening. Hetta er enn ein 

orsøk til at fremja ta lógarbroyting, sum hetta uppskotið leggur upp til.  

Fíggjarligar avleiðingar av uppskotinum 

Tá lógaruppskotið um at taka rættin til dagpening frá fólkapensjónistum varð lagt fram í 2009, varð 

víst á, at tað eru stór sveiggj í tørvinum á dagpeningi. Við støði í tølunum frá undanfarnu árum varð 

mett, at landið við uppskotinum hevði spart millum kr. 486.000 og 1.353.000 um árið (sí niðastu 

reglu í talvuni niðanfyri).1   

 

Síðan 2008 er fólkatalið vaksið, og talið av arbeiðsvirknum millum 65 og 74 er vaksið við 1088 

fólkum fram til 2018, tá nýggjastu tølini eru frá (sí talvu niðanfyri).2  

 

Fíggjarligu avleiðingarnar av uppskotinum kunnu tí væntast at verða nakað hægri enn evt. sparing 

fyri landið í árunum 2005-2008. Nevnast skal eisini, at nú verður aldursmarkið tikið heilt av, og tí 

verður eisini møguligt hjá teimum, sum eru 70 ár og eldri at fáa dagpening vegna sjúku. Tað er tó 

ivasamt, hvussu nógv fólk talan er um, og hvussu høgur kostnaðurin verður av hesum. 

Ummæli 

Lógaruppskotið er ikki sent hoyringarpørtum til ummælis í hesum umfari, men tá uppskotið um at 

fáa ásetingina inn í § 4 varð lagt fram í 2009 var tað sent hesum pørtum til hoyringar: 

- Almannastovuni  

- Vinnuhúsinum  

                                                        
1 Almannamálaráðið (2009). 
https://logting.fo/files/casestate/9271/024.09%20Logtingslog%20um%20dagpening%20vegna%20sjuku%20v%2

0m.pdf 
 

2 Hagstova Føroya (2020). https://hagstova.fo/fo/samfelag/arbei%C3%B0i/arbei%C3%B0sfj%C3%B8ld 

 

https://logting.fo/files/casestate/9271/024.09%20Logtingslog%20um%20dagpening%20vegna%20sjuku%20v%20m.pdf
https://logting.fo/files/casestate/9271/024.09%20Logtingslog%20um%20dagpening%20vegna%20sjuku%20v%20m.pdf
https://hagstova.fo/fo/samfelag/arbei%C3%B0i/arbei%C3%B0sfj%C3%B8ld
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- Samtaki 

- Landsfelag Pensjónista 

- Føroya Kærustovni  

 

Almannastovan og Vinnuhúsið høvdu ongar viðmerkingar til uppskotið, meðan Samtak mælti frá at 

taka rættin til dagpening frá pensjónistum. Hetta við tí grundgeving, at sparingin fyri landskassan 

var lítil, meðan fyri tann einstaka pensjónistin kundi talan verða um stóra fíggjarliga avleiðing.  

 

Endamálið við uppskotinum 

Uppskotssetarin metir tað ikki vera rætt, at fólkapensjónistar ikki hava somu rættindi sum onnur á 

arbeiðsmarknaðinum. Endamálið við lógaruppskotinum er tí at strika ásetingina í § 4, sum varð sett 

inn í 2009, til tess at javnseta pensjónistar við onnur á arbeiðsmarknaðinum.  

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1: 

Við broytingini verða orðini “fólkapensjón ella er fyltur 70 ár” strikað.  

Í galdandi lóggávu dettur rætturin til dagpening burtur frá tí 1. í mánaðinum eftir, at viðkomandi 

hevur fingið tillutað hægstu fyritíðarpensjón, fólkapensjón ella er fyltur 70 ár. Men við 

lógarbroytingini fer rætturin til dagpening bert at detta burtur, tá viðkomandi hevur fingið tillutað 

hæstu fyritíðarpensjón. Rætturin til dagpening fer ikki at fella burtur, tá viðkomandi hevur fingið 

tillutað fólkapensjón ella er fyltur 70 ár.  

 

Til § 2: 

Áseting um gildiskomu. 

 

Á Løgtingi, 19. februar 2020 

Bjarni Hammer 

 


