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Løgtingið 

  



  

 

 § 12. Almannamál 

 
 A. Yvirlit 
 Játtanar yvirlit 
 Tús. kr. Netto Útreiðslur Inntøkur 
 Útreiðsluætlan ...............................................   7.900    7.900    -  
 Løguætlan  - -   -  
 Almannamál 7.900   -  
 12.21.8. Sosialar pensjónir............................................... 7.900   -  

 
 

 B. Játtanir 
 Útr. Innt. 
 - Tús. kr. - 
 12.21.8. Sosialar pensjónir 
 21.8.05. Fyritíðarpensjón (Lógarbundin j.)    J: 263.476 - 
 EYJ: 7.900   -    
 

 

 

Viðmerkingar 

Hetta eykajáttanaruppskot er fylgibroyting í sambandi við uppskot til broyting í 

eftirlønarlógini (Eftirløn løgd afturat fyritíðarpensjón). 

 

Endamálið er at tryggja, at fyritíðarpensjónistar eru partur av pensjónsskipanini ájavnt við 

onnur og fara at fáa útgjald frá egnari pensjónsuppsparing, afturat almennari pensjón, eins  

og onnur, tá hesir røkka pensjónsaldri. 

 

Øll hava rætt til eina góða pensjón, tá tey røkka pensjónsaldri, tí varð pensjónsnýskipan 

samtykt og sett í verk í undanfarna valskeiði. Pensjónsnýskipanin, sum til fulnar kom í gildi 1. 

januar 2020, hevði nógvar batar við sær. 

 

Týðandi partur av pensjónsnýskipanini var at tryggja, at eisini tey, ið eru av 

arbeiðsmarknaðinum í eitt tíðarskeið í lívinum, ikki verða verri stillað enn onnur av hesi  

orsøk.  

 

Áðrenn var tað soleiðis, at um tú vart av arbeiðsmarknaðinum í eina tíð, og fekk útgjald úr  

ALS, Barsilsskipani ella frá Almannaverkinum, so varð onki eftirlønargjald lagt afturat  

veitingunum, og spardi tú tí sum útgangsstøði onki upp í eftirløn tað tíðarskeiðið. 

 

Hetta varð broytt við pensjónsnýskipanini, har flestu undantøkini í eftirlønarlógini vórðu tikin 

burtur. Harvið varð pensjónsgjald lagt afturat so at siga øllum lønarlíknandi, 

tíðaravmarkaðum veitingum. Pensjónsgjald, sum er 6% í 2020 og veksur stigvíst upp í 12% í 

2026, varð eitt nú lagt á veitingar, ið tú fært, um tú ert heima hjá eldri foreldrum, veitingar 

sambært lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk, á útgjald úr ALS, útgjald úr Barsilsskipanini v.m. 

 

Av tí at fyritíðarpensjón ikki verður mett at vera ein tíðaravmarkað veiting, varð 

pensjónsgjald ikki lagt afturat hesi veiting í fyrsta umfari í sambandi við pensjónsnýskipanina. 

Semja var tó um at arbeiðast skuldi við at fáa henda partin við eisini, og er hetta lógaruppskot 

liður í hesum. 

 

Tí verður lógarkravda eftirlønargjaldið við uppskotinum um broyting í løgtingslóg um eftirløn 



saman við hesum eykajáttanaruppskoti lagt afturat fyritíðarpensjón frameftir. 

 

Samanlagt hava broytingarnar fylgjandi fíggjarligu avleiðingar: 

 

Fyri fyritíðarpensjónistar  

Fyritíðarpensjónistar fáa størri privata pensjónsuppsparing og harvið størri útgjald av egnari 

pensjón, tá teir røkka pensjónsaldri. 

 

Fyri landskassan 

Á fíggjarlógini fyri 2020 eru 263 mió. kr. settar av til útgjald til fyritíðarpensjón. Lógarkravda 

pensjónsgjaldið sambært eftirlønarlógini er 6% í 2020 og vaksandi við einum prosentstigi um 

árið upp í 12% í 2026. Tá lógarkravda eftirlønargjaldið verður lagt afturat 

fyritíðarpensjónsveitingunum í 2020 frá 1. juli, kostar hetta landskassanum mettar 7,9 mió. kr. 

í 2020 og vaksandi upp í 31,6 mió. kr. í 2026 (treytað av at fyritíðarpensjónin er sum í dag). 

Hetta eykajáttanaruppskotið leggur tí 7,9 mió. kr. afturat tí játtan, ið er sett av til 

fyritíðarpensjón á fíggjarlógini fyri 2020. 

 

Fyri kommunurnar 

Eftirlønargjaldið verður flutt á pensjónskontu hjá fyritíðarpensjónistum, og verður 30-40% av 

gjaldinum inntøka til kommunurnar, ið fáa allar inntøkur frá forskatting av inngjaldi til 

eginpensjón. Hetta fer at økja inntøkurnar hjá kommununum í 2020 (frá 1. juli) ímillum 2,4 

og 3,2 mió. kr., og í 2026 fara inntøkurnar at økjast ímillum 9,5 og 12,6  mió. kr. 

 

Í tann mun at talið av fyritíðarpensjónistum og játtanin til fyritíðarpensjón hækkar komandi 

árini, fara inntøkan og útreiðslan at hækka samsvarandi. 

 

 

 

Á Løgtingi 6. mars 2020 

 

 

Kristina Háfoss   Aksel V. Johannesen   Poul Michelsen 

 


