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løgtingsmáli nr. 71/2019: Uppskot til samtyktar um at tryggja, at negativ renta ikki kann 

leggjast á lønarkontur og pensjónskontur 
 

Kristina Háfoss, Høgni Hoydal, Sirið Stenberg, Bjørt Samuelsen, Beinta Løwe Jacobsen og 

Hervør Pálsdóttir, løgtingsmenn, hava lagt málið fram tann 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð tann 22. 

apríl 2020 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 12. og 26. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Felagið Føroyskir Peningarstovnar, 

Landsbankan og landsstýrismannin í umhvørvis- og vinnumálum, Helga Abrahamsen. 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Johan Dahl, Beinir Johannesen, Jákup Mikkelsen og Bjarni Kárason Petersen) hevur 

hesar viðmerkingar: 

 

Yvirskipað sæð hevur gongdin í fíggjarheiminum – altjóða, og harvið eisini her heima – verið, at 

rentustøðið er søguliga lágt. Danski tjóðbankin hevur havt søguliga lágar, ongar og eisini negativar 

rentusatsir í fleiri ár, og amerikanska federalreservan hevur sum fylgja av koronukreppuni lækkað 

rentuna, soleiðis at hon nú liggur millum 0% og 0,25% sum er tað lægsta, hon hevur verið í øllum 

førum seinastu 30 árini. 

 

Lága rentustøðið hevur verið galdandi í langa tíð, og tykist tað ikki at koma broyting í rentustøðinum 

í bræði. Tvørtur ímóti hava allar metingar verið, at gongdin fór at halda áfram, og nú tá ið stór óvissa 

valdar altjóða orsakað av koronufarsóttini og teirri ávirkan, sum hon hevur á altjóða búskapin, er 

enntá sannlíkt at rentulækkingin fer at vinda upp á seg. 

Vit síggja dømir um, at rentan gerst negativ hjá tjóðbankunum – bæði í Danmark og altjóða – og hetta 

ávirkar sjálvsagt eisini føroysku peningastovnarnar. 

 

Tveir føroyskir peningastovnar hava boðað frá, at teir fóru at áleggja negativa rentu á uppsparing hjá 

fólki. Fyri BankNordik er talan um persónligar uppsparingar og pensjónsuppsparingar frá 1. mars 

2020, og Betri Banki boðaði frá, at negativa rentan fyri persónligar uppsparingar kom í gildi 1. apríl 

2020. 

Hetta er sum so ikki ein trupulleiki í sjálvum sær, men avbjóðingin liggur í tí, at politiski 

myndugleikin í Føroyum hevur gjørt lønarkontur og pensjónskontur í peningastovnum til eina fortreyt 

í okkara lønargjaldingarskipan og pensjónsskipan. 

Tí hevur borgarin ikki frælsi til at velja tænastur frá út frá eitt nú rentustøði hjá peningastovnunum, tí 

at tað er teimum álagt at hava kontu til løn og pensjón. Og tá ið bankarnir nú seta sær fyri at áleggja 

negativa rentu er spurningurin, hvørt tað er rættvíst fyri borgaran. 

 

Tað er ikki óvanligt at gera reglur og lógir fyri peningastovnar. Tó er ivasamt, um vit niður í smálutir 

kunnu loyva okkum at stýra fíggjaramboðunum, sum eru grundarlagið undir fíggjarviðurskiftunum 

hjá peningastovnunum. 

 



Um bankarnir ikki áleggja negativa rentu á hesar kontur, mugu teir sjálvsagt skaffa sær inntøkur 

aðrastaðni. Tað kann eisini føra við sær avleiðingar fyri ávísar kundabólkar, sum partar av politisku 

skipanini ikki taka undir við. 

 

Peningastovnarnir kunnu ikki sleppa undan at fyrihalda seg til altjóða fíggjarviðurskifti, og royna í 

bestan mun at skipa raksturin í bankanum sum frægast undir givnum treytum. Tað kann føra við sær 

óynsktar avleiðingar, um politiski myndugleikin roynir at reka bankavirksemi. Vit eiga at hava álit á, 

at peningastovnarnir reka sítt virksemi ábyrgdarfult. 

 

Heldur skuldi mann farið og hugt at, um vit hava skipað tað á rættan hátt, tá ið vit hava álagt 

borgaranum eina skyldu til at hava lønar- og pensjónskontur í føroysku peningastovnunum. 

 

Meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.  

 

Minnilutin (Bjørt Samuelsen, Henrik Old og Bjarni Hammer) hevur hesar viðmerkingar:  

 

Nevndin hevur fingið upplýst, at væntandi fara mørkini fyri, nær negativ renta verður løgd á 

innistandandi, at lækka, og væntandi fara allir bankar at leggja negativa rentu á innistandandi.  

 

Somuleiðis hevur nevndin fingið upplýst, at negativ renta verður galdandi í fleiri ár, helst nógv ár 

fram í tíðina.  

 

Í Føroyum hava vit innrættað okkara lønargjaldingarskipan og pensjónsskipan soleiðis, at neyðugt er 

hjá fólki at hava lønarkontu í peningastovnunum, har lønin verður flutt, og at neyðugt er hjá fólki at 

stovna pensjónskontu í einum føroyskum fíggingararstovni – einum peningastovni ella 

pensjónsfelag.  

 

Tað er ikki rætt at áleggja við lóg, at fólk skulu spara saman til pensjón uttan at tryggja, at 

pensjónsuppsparingin ikki minkar, um fólk velja at seta pensjónsuppsparingina á eina kontu heldur 

enn í virðisbrøv.  

 

Velja vit at hava lønargjaldingarskipan, ið krevur eina lønarkonto og lógarkravda pensjónsuppsparing 

í føroyskum fíggingarstovnum er neyðugt, at landsstýrið tryggjar, at fólk ikki missa pening av hesi 

orsøk. 

 

Tí verður mælt til, at landsstýrið leggur fyri Løgtingið neyðuga lóggávu á hesum øki. 

 

Minnilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vinnunevndin, 26. mai 2020 

 

 

 

Bjørt Samuelsen Johan Dahl  Bjarni Hammer
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