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løgtingsmáli nr. 125/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsins 

játtanarskipan (Tíðaravmarkað úrgildisseting av áseting um játtanarkarmar) 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, hevur lagt málið fram 18. mars 2020 og eftir 

1. viðgerð 18. mars 2020, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 18. mars 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen. 

 

Ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar: 

Fíggjarnevndin heldur tað ikki vera skilagott at gera fíggjarkarmar við støði í óvissu 

búskaparstøðuni nú 1. apríl. Neyvan nakar sær seg føran fyri at meta um inntøkur og útreiðslur hins 

almenna fyri komandi ár, nú alheimsmarknaðurin og føroyska samfelagið meira ella minni eru løgd 

lamin vegna heimsfarsóttina. Tað í sær sjálvum er so álvarsamt, at onki fordømi finst. Nevndin 

heldur tó, at júst í slíkum tíðum hevur góð fíggjarstýring alt at siga. Tað er tí brot á eina sera týðandi 

meginreglu um góða almenna fíggjarstýring, at myndugleikin sleppur ætlanini um at samtykkja 

játtanarkarmar. Játtanarkarmar hava fingið alt størri týdning í stýringini av almenna 

fíggjargeiranum, og verða brúktir sum fíggjarligt akker í politisku skipanini, tá politisk ynski eru 

um at víkja ov nógv frá. 

Tí hevði tað verið skilabest, um Løgtingið kundi viðgjørt játtanarkarmarnar, men við tað at føroyska 

samfelagið er í undantakslíknandi støðu, so heldur nevndin, at neyðugut er at víkja frá vanligum 

mannagongdum við fíggjarkørmunum í 2020. 

 

Kristina Háfoss og Ruth Vang hava harumframt hesa viðmerking: 

Heldur enn heilt at strika at leggja fram játtanarkarmar longu nú, hevði rættast verið at útsett í fyrsta 

umfari. 

 

 

Kristina Háfoss hevur harumframt hesar viðmerkingar: 

Landskassin er søguliga væl fyri. Vit hava havt avlop á 1,5 mia. kr. seinastu 4 árini, og hava tí 

minkað skuldina og spart upp í Búskapargrunninum. Hetta kemur væl við nú. 

Av tí at vit hava bjálvað okkum væl, eru vit nú eisini fíggjarliga til reiðar at taka ímóti teimum 

avbjóðingum, ið standa fyri framman fyri okkara land og fólk. Við røttu átøkunum nú, fara vit eisini 

saman at tryggja, at heilsukreppan ikki gerst til eina búskaparkreppu. 

At veita almenna trygd, soleiðis at føroyskar fyritøkur kunnu fáa rakstrarlán frá peningastovnunum í 

hesi serstøku støðu er rætt og neyðugt, og vit hava ongantíð verið betur fyri enn nú at veita hesa 

trygd. 



Landskassin hevur nú uppsparing (gjaldføri) á 3,5 mia. kr. Av hesum eru 500-600 mió. kr. 

uppspardar í Búskapargrunni Føroya. 

Eisini eru aðrar fíggjarognir hjá landinum, eitt nú Íleggingargrunnurin, ið hevur ogn á umleið 650 

mió. kr., harav ein partur er útlán. 

Vinnumál eru hartil føroyskt málsøki, og vil ein føroysk loysn tryggja, at møgulig krøv til føroyskar 

fyritøkur, ið verða fevndar av trygdini, eru á føroyskum hondum frameftir. 

Samanumtikið verður tí mælt landsstýrinum til at skipa føroyska loysn viðvíkjandi trygd. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 18. mars 2020 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Bjarni Hammer  Uni Rasmussen 

formaður    
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Ruth Vang 


