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løgtingsmáli nr. 128/2019: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri apríl 2020 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, hevur lagt málið fram 4. apríl 2020 og eftir 1. 

viðgerð 4. apríl 2020, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 6. apríl 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Landsbankan og landsstýrismannin í fíggjarmálum, 

Jørgen Niclasen, saman við TAKS. 

 

Nevndin hevur ymsar viðmerkingar til uppskotið. 

 

Ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar: 

Uppskotið til eykajáttanarløgtingslóg er partur av hjálparpakka II hjá landsstýrinum, og snýr seg um 

at útvega fíggjarliga heimild til at halda útreiðslur, ið eru ætlaðar at tálma búskaparliga 

hóttafallinum í sambandi við COVID-19, sum eftir stuttari tíð hevur sett okkara samfelag í eina heilt 

serliga støðu. 

 

Talan er um nýggjar játtanir. 

 

Á § 6 Umhvørvis- og vinnumál er talan um 80 mió. kr. til stuðulsskipan at veita endurgjald fyri 

fastar útreiðslur til fyritøkur fyri mistan umsetning vegna átøk í sambandi við COVID-19 og 1,5 

mió. kr. til TAKS at umsita hesa skipan fyri. Lógaruppskotið um hesa stuðulsskipan varð eftir 1. 

viðgerð beint í Vinnunevndina, og í álitinum eru broytingaruppskot, sum man metir dýrka 

skipanina. Tá ið talan frammanundan er um ein mettan kostnað fyri skipanina á 80 mió. kr., sum er 

heftur við stóra óvissu, og man nú kemur við eini meting oman á eina meting, er óvissan tess størri, 

og tí hevur Fíggjarnevndin ta støðu, at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum má koma í Løgtingið við 

enn eini eykajáttan, um tað, sum frálíður gerst greitt, at skipanin kostar meira enn 80 mió. kr. 

 

Á § 12 Almannamál verður biðið um 15 mió. kr. til lønarískoyti til arbeiðandi pensjonistar, sum 

vegna átøkini í sambandi við COVID-19 eru sendir heim, tó uttan at vera uppsagdir. ALS skal lata 

lønarískoytið fyri síðani at fáa tað endurrindað úr landskassanum. Fíggjarmálaráðið hevur mett, at 

talan verður um 500 pensjonistar og tí ein kostnað á 15 mió. kr., meðan Almannamálaráðið í sínum 

uppskoti tekur útgangsstøði í 300 pensjonistum við einum kostnaði á 9 mió. kr. 

Nevndin er av teirri fatan, at metingin hjá Almannamálaráðnum eigur at verða fylgd, og setir tí fram 

soljóðandi 
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Viðmerkingar 

Í upprunauppskotinum varð mælt til at játta 15 mió. kr. til lønarískoyti til arbeiðandi pensjonistar. 

Við hesi broyting verða ístaðin játtaðar 9 mió. kr. til endamálið. 

 

 

Harumframt hava Kristina Háfoss, Aksel V. Johannesen og Ruth Vang hesar viðmerkingar: 

Vit eru í eini sera óvanligari støðu og tíð sum land og fólk. Allur heimurin er í eini serstøðu. 

Nógv kenna seg ótrygg bæði um heilsustøðu og fíggjarstøðu nú og komandi tíðina, men tíbetur 

hava vit seinastu tíðina sæð, at tað gongur rætta vegin í Føroyum við COVID-19, og alsamt færri 

eru nú smittað. Hetta er eitt úrslit av, at fólk í Føroyum hava fylgt heilsufakligu tilmælunum, saman 

við dugnaligum starvsfólkum í okkara framkomna heilsuverki og Heilsufrøðiligu Starvsstovuni. 

 

Í kjalarvørrinum av heilsukreppuni væntast ein búskaparlig niðurgongd, og hetta kann gerast ein 

búskaparkreppa, um vit ikki fremja neyðug átøk at fyribyrgja hesum. Stórur partur av virkseminum 

í landinum er steðgaður, og hetta hevur stóra ávirkan – eitt nú á fleiri vinnufyritøkur. Ferðavinnan er 

í eini serstøðu og somuleiðis fleiri tænastuvinnur. Samstundis eru fleiri lond kring heimin meira ella 

minni afturlatin, og hevur hetta stóra ávirkan á okkara útflutningsvinnur. 

 

Vit mugu tí taka felagstøk fyri at fyribyrgja, at heilsukreppan í dag ikki gerst ein búskaparkreppa í 

morgin.  

 

Trípartasemja neyðug 

Besti mátin at gera hetta er at land, kommunur, vinna og fakfeløg saman samstarva og gera sítt til, 

at vit koma so væl tvørtur um hesa kreppu sum møguligt. Enn er ongin avtala gjørd millum 

partarnar, men ynskiligt hevði verið, at so varð. Vit hava tí eisini heitt á landsstýrið um at taka 

neyðug stig til at fáa gjørt eina sokallaða trípartasemju soleiðis, at vit fáa góðar loysnir, ið ikki bert 

hjálpa her og nú – men eisini yvir tíð. 

 



Skulu fyrireika okkum til búskaparligan aldudal 

Vit skulu fyrireika okkum til, at altjóða samfelagið fer í ein búskaparligan aldudal komandi tíðina. 

Hetta fer eisini at ávirka okkum í Føroyum. Tí er neyðugt, at landsstýrið ikki bert hugsar um loysnir 

fyri komandi tríggjar mánaðirnar, men eisini leggur búskaparliga ætlan fyri, hvussu vit stýra okkara 

landi so væl og trygt gjøgnum komandi tíðina sum møguligt. 

 

Hjálparpakki 3 eigur at verða fyrireikaður 

Hjálparpakkarnir eru ein ávís hjálp her og nú, men neyðugt verður við fleiri átøkum, skulu vit 

tryggja, at búskaparligu brotasjógvarnir ikki gerast ov ógvusligir fyri okkara samfelag. 

Land og kommunur mugu gera sítt fyri at halda virkseminum í gongd og framskunda viðkomandi 

virksemi. Eisini er neyðugt at hyggja nærri at fyritøkum í teimum vinnum, ið eru serliga hart raktar 

– eitt nú innan ferðavinnuna og ávísar tænastu- og útflutningsvinnur - soleiðis at landið kann hjálpa 

hesum sum best og rættast. Ein hjálparpakki 3 eigur tí at verða fyrireikaður. 

 

Hjálparpakki 1 og 2 hjálpa partvíst 

Tá umræður fyrsta hjálparpakkan, so hevði hesin fyrst og fremst til endamáls at tryggja fólki 

lønarinntøku og at fyribyrgja uppsøgnum, umframt at styrkja fyritøkur, har virksemisgrundarlagið 

varð skrykt burtur nærum eftir einum degi. 

Hesin næsti hjálparpakkin hevur til endamáls at tryggja, at smærri vinnufyritøkur, ið missa stóran 

part av umsetingi sínum, fáa fíggjarliga hjálp og stuðul til at rinda part av føstu útreiðslunum.  

Hetta er gott og neyðugt, men við tillagingum hevði hjálparpakkin verið betri. Javnaðarflokkurin, 

Tjóðveldi og Framsókn hava gjørt vart við ynski um broytingar, men eru fleiri tíverri ikki tikin við.  

 

Eykajáttanin undirmetir helst kostnaðin 

Henda eykajáttan snýr seg um meirjáttan í samband við hjálparpakka 2. Vit ivast stórliga í, at 

upphæddin upp á 80 mió. kr. til vinnustuðul til fastar útreiðslur ísv. COVID-19 fer at halda. 

Fíggjarmálaráðið hevur upplýst, at mett verður, at 1600 feløg kunnu søkja um stuðul til fastar 

rakstrarútreiðslur. Søkjast kann um upphædd upp í 80.000 kr. um mánaðin í 3 mánaðir. Eisini er 

longu nú greitt, at COVID-19 átøkini hava við sær meirútreiðslur fyri fleiri av landsins stovnum. 

Samanumtikið verður mett, at tørvur verður helst á eini størri eykajáttan enn hesari á knappar 100 

mió. kr., og má landsstýrismaðurin venda aftur til Løgtingið við hesum, so skjótt greitt er, hvør 

veruligi fíggjartørvurin er. 

 

Landið er væl fyri fíggjarliga 

Eftir búskaparligt summar kemur heyst og vetur. Hetta hava vit vitað og fráboðað ferð eftir ferð. Tí 

var tað so týðandi at hava stór avlop á samanlagt 1,5 mia., til tess at minka skuld og spara upp í 

Búskapargrunnin seinastu 4 árini. Úrslitið er, at landskassin nú hevur stóra uppsparing/gjaldføri 

uppá 3,5 mia. kr., harav 5-600 mió. kr. í Búskapargrunni Føroya. Samstundis er skuldin hjá 

landskassanum nú bert 3,7 mia. kr. Av tí at vit hava bjálvað okkum væl, eru vit nú fíggjarliga til 

reiðar at taka ímóti teimum avbjóðingum, ið standa fyri framman fyri okkara land og fólk – og við 

røttu átøkunum nú, fara vit eisini saman at tryggja, at heilsukreppan í dag ikki gerst til eina 

búskaparkreppu í morgin. 

 



Við hesari broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 6. apríl 2020 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen 

formaður    

 

 

 

Kristin Michelsen  Steffan Klein Poulsen  Kristina Háfoss 

 

 

 

Ruth Vang 

 

 


