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Løgtingsmál nr. 105/2019: Uppskot til samtyktar um at geva persónum við bústaði og 

arbeiði á útoyggj ein serligan skattafrádrátt 

 

Uppskot 

til  

Samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið lógaruppskot, sum gevur 

persónum við bústaði og arbeiði á útoyggjunum Fugloy, Svínoy, Kalsoy, Mykinesi, Koltri, 

Hesti, Skúvoy og Stóru Dímun ein serligan skattafrádrátt á kr. 100.000 árliga. 

 

Viðmerkingar: 

Í samsvari við aðalmálið hjá samgonguni at gera Føroyar til eitt samfelag í serflokki ásannar 

undirritaði, at neyðugt er at seta serlig tiltøk í verk fyri at menna útoyggjar okkara, soleiðis at 

hesar eisini gerast ein tættari partur av einum samfelag í serflokki. Hesi serligu átøk 

skulu skapa neyðugan fólkavøkstur á útoyggj umframt at gera tað lættari hjá vinnurekandi at 

hava og vaksa um vinnuvirksemi við høvuðsstaðseting á útoyggj. 

Hetta uppskot verður sett fram við teirri vón, at tað kann verða við til at 

menna útoyggjar okkara, undir hesum bæði við vinnuligum vøkstri og fólkavøkstri.   

 

Orsakir til uppskotið 

Sjálvt um støðugur búskapar- og fólkavøkstur hevur verið seinastu árini í Føroyum sum heild, 

so er hetta ikki nakað, sum sæst aftur á útoyggjum okkara.  

Fólk, vinna og eisini land við sínum stovnum, savna seg alsamt meira og meira um 

miðstaðarøkið og tey størru plássini í landinum annars. Hetta tykist at vera rákið seinnu árini, 

ikki bara her hjá okkum, men eisini aðrastaðni úti í heimi, og sær hetta ikki út til at fara 

at broytast av sær sjálvum, heldur ikki her hjá okkum.  

Undirritaði metir tað vera sera harmiligt, um hetta rák førir við sær, at fráflyting og/ella 

manglandi tilflyting á útoyggj fer at standa við frameftir, soleiðis at fleiri av okkara 

útoyggjum enda við at verða fólkatómar. Undirritaði sær hetta sum ein ikki óhugsandi vanda, 

um onki verður gjørt at fyribyrgja hesum, og metir tað vera eitt sera stórt tap fyri allar Føroyar, 

um tað skuldi komið har til.  



Undirritaði hevur í tí sambandi hugt nærri at viðurskiftunum í Norðurnorra, har serlig tiltøk eru 

sett í verk við góðum úrslitum fyri norðurøkið í Norra. Hetta fyri at vita, um tað er viðkomandi 

at set líknandi tiltøk í verk fyri okkara útoyggjar.  

 
Viðurskiftini í Norðurnorra – serligt tiltaksøki í Finnmark og Norður-Troms 

Finnmark og tær sjey norðastu kommunurnar í Troms umfata eitt sonevnt tiltaksøki í 

Norðurnorra, sum bleiv sett á stovn í 1990. Hetta sum eitt svar uppá fleiri kreppur har í økinum, 

serliga innan fiskarí og fiskaídnaðin. Endamálið var at minka um tað høga arbeiðsloysið og tær 

sum heild vánaligu liviumstøðurnar har um leiðir tá.  

Átøkini, sum blivu sett í verk tá, skuldu gera tað meira lokkandi at búseta seg í 

økinum, umframt at endamálið í dag eisini er at gera tað meira lokkandi at arbeiða og hava 

vinnuvirksemi har. Átøkini, sum stundum eru tillagað gjøgnum tíðina, snúgva seg í dag serliga 

um skattafyrimunir og aðrar fíggjarligar ágóðar fyri persónar, sum velja at búseta seg í økinum. 

Harumframt eru serligar skipanir fyri at geva eftir fyri lestrarlánum hjá persónum, sum búseta 

seg í økinum eftir lokna útbúgving, umframt m.a. ein serligur inntøkufrádráttur til teirra, ið 

fáast við framleiðslu av fløgugróti. T.v.s. ein blandingur av átøkum, rættaði móti bæði 

persónum og vinnurekandi í útvaldum vinnum. 

 

Sí annars meira her:  

Um skipanina í økinum: 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2019/finnmark-og-nord-

troms-den-sarskilte-tiltakssonen/ 

Frágreiðing frá 2012: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tiltakssonen-for-finnmark-og-nord-

troms/id682034/ 

  

 
Ágóðar fyri útoyggjar 

Við at seta serlig tiltøk í verk fyri okkara útoyggjar, í fyrstu atløgu við at geva persónum við 

bústaði og arbeiði á útoyggj ein serligan skattalætta, kann tað gerast meira lokkandi hjá 

persónum at búseta seg á útoyggj og hjá vinnurekandi at hava vinnuvirksemi har.  

At vinnuvirksemi væl letur seg gera á útoyggj í dag er m.a. rognkelsisstøðin í Svínoy eitt gott 

dømi um. Tørvur er tó á fleiri tílíkum sólskinssøgum, soleiðis at bæði fólkavøkstur og 

vinnuligur vøkstur eisini rakar okkara útoyggjar og ikki bara vísir seg á størru 

plássunum. Vísast kann m.a. eisini á, at ferðavinnan stendur í vøkstri og hevur hetta fleiri 

møguleikar við sær fyri at fara undir nýtt vinnuvirksemi, eisini á útoyggj. Neyðugt er tó við 

skipanum, sum stuðla upp undir tílíkt vinnuligt virksemi á útoyggj, undir hesum at gera tað 

lokkandi hjá persónum at búseta seg har, soleiðis at neyðuga fólkagrundarlagið áhaldandi er 

tilstaðar.  

Í tí sambandi hevði ein skattalætti, sum her verður skotin upp, til persónar búsitandi og 

arbeiðandi á útoyggj, munað væl sum ein byrjan. Seinni kunnu fleiri átøk umhugsast við m.a. 

Norðurnorra sum ímynd, undir hesum m.a. ágóðar til sjálvstøðug vinnurekandi, 

arbeiðsgevarar umframt nýútbúgvin fólk, sum velja at staðseta og búseta seg á útoyggj. 
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Á Løgtingi, 6. mars 2020 

 

Jákup Mikkelsen    


