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Løgtingsmál nr. 137/2019: Uppskot til løgtingslóg um lántøku til landskassan fyri 2020 

og 2021 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

lántøku til landskassan fyri 2020 og 2021 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður 

landskassans vegna heimilað at taka í 

mesta lagi 1.600 mió. kr. í láni til at rinda 

fyri møguligt gjaldførishall landskassans í 

2020 og 2021. 

 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 
Í almannakunngjørdum uppriti frá 15. apríl 2020 hevur Fíggjarmálaráðið mett um 

búskaparligu avleiðingarnar av COVID-19. 

 

Føroyski búskapurin er væl fyri at kunna standa ímóti og handfara eitt tíðarskeið við 

búskaparligari afturgongd orsakað av COVID-19. Góða støðan gevur myndugleikunum góðar 

møguleikar at handfara búskaparligu avleiðingarnar av einari afturgongd, sum helst verður í 

2020 og møguliga eisini í 2021. Búskapurin hevur verið í hákonjunkturi í fleiri ár, áðrenn 

støðan við COVID-19 tók seg upp.  

 

Landið hevur fíggjarligt rásarúm til at standa ímóti einari afturgongd í búskapinum og at seta 

fíggjarpolitisk tiltøk í verk fyri at forða fyri, at afturgongdin verður drúgv, sum kann hava við 

sær stórt arbeiðsloysi, og at fólkafráflyting tekur seg upp.  

 

Fíggjarmálaráðið roknar við, at landskassin kann fáa hall í 2020 og 2021. Mett verður, at 

hallið kann liggja onkrastaðni millum 0,8 til 1,5 mia.kr. í 2020 og millum 0,3 til 0,8 mia. kr. í 

2021. Stór óvissa er í metingunum, og tí skulu tær takast við tí í huga. 

 

Vanligi landsskatturin verður helst lægri. Minni innflutningur, minni umsetningur og 

ógvusliga lækkingin í oljuprísunum í ár fara at gera, at inntøkurnar frá meirvirðisgjaldinum 

vera munandi lægri, enn roknað varð við í fíggjarlógini fyri 2020. Partafelagsskatturin verður 

ávirkaður í 2021, tá ið feløg rinda skatt av avlopinum í 2020. Kapitalvinningsskatturin verður 

ávirkaður bæði í 2020 og 2021. Roknast kann eisini við eykajáttanum seinni í ár, orsakað av 

íkomnu støðuni við COVID-19, millum annað á heilsuøkinum og almannaøkinum. 

 

Fíggjarmálaráðið heldur tó, at landið hevur fíggjarligt rásarúm til at taka á seg hall í nøkur ár 

og harav vaksandi skuld.  

 

Í juni 2020 fella 1,345 mia. kr. í brævalánum hjá landskassanum til gjaldingar og skulu tí 

endurfíggjast í seinasta lagi tá. Sambært løgtingslóg nr. 116 frá 20. desember 1991 er heimild 

at taka lán til endurfígging upp til eitt ár frammanundan, at lánið fellur til gjaldingar.   

 

Lógaruppskotið heimilar at taka 1,6 mia. kr. í nýggjum láni. Tað er ætlað til at fíggja 

undirskot í 2020 og 2021. Tó verður heimildin í fyrstu atløgu nýtt til at útvega eina 

stutttíðarfígging. Tað skal tryggja gjaldføristørvin fram til lántøkuna í mai/juni.  

 

Landsbankin umsitur gjaldføri landskassans. Tað er álagt við lóg, at landskassin skal hava eitt 

minstagjaldføri á 15% av BTÚ, og svarar tað í 2019 til 2,890 mia. kr. Gjaldførið hjá 

landskassanum er í dag umleið 3 mia. kr., íroknað Búskapargrunn Føroya, sum telur við í 

gjaldføri landskassans. 

 

Ein stórur partur av gjaldførinum er plaseraður í útlendsk virðisbrøv, meðan ein minni partur 

er plaseraður í Føroyum til rakstur. Umframt gjaldførið í Føroyum hevur landskassin eisini 

møguleika at útvega gjaldføri við at trekkja uppá tríggjar kassakredittir, ein í BankNordik, ein 

í Betri og ein í Nordea. Serliga við mánaðarenda, tá ið lønir, pensjónir v.m. skulu rindast, 
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kann vera neyðugt at trekkja uppá kassakredittirnar, men so skjótt skatturin kemur inn, verður 

trekkið afturgoldið. Kassakredittirnir eru tí við til at gera raksturin hjá tí almenna meira 

liðiligan. Ein triði møguleiki er at gera REPO-avtalur – her verða lánsbrøv seld, men avtala er 

samstundis gjørd um at keypa tey aftur ein ávísan dag fyri ein avtalan kurs. REPO-avtalur eru 

nakað, Landsbankin hevur nytt í langa tíð. Allir hesir møguleikar hava tó eitt mark 

viðvíkjandi upphædd. 

 

Vóru tað bara Føroyar, sum høvdu fíggjarligar avbjóðingar í løtuni, kundi landskassin selt av 

sínum virðisbrøvum. Men COVID-19 hevur havt stóra ávirkan á fíggjarmarknaðirnar um 

allan heim.  

 

Tí er tað sera óheppið í løtuni at selja av virðisbrøvunum, tí so tekur landskassin eitt kurstap á 

seg og missir møguleikan at vinna tapið inn aftur. Fram til 15. apríl var ikki-staðfesta 

kurstapið 154 mió. kr. á virðisbrøvum landskassans, sum í 2020 høvdu eitt miðalvirði á 3,1 

mia. kr. (roknað sum saldo per dag í 2020 býtt við tal av døgum). 

 

Nógvur ófriður er á fíggjarmarknaðinum í løtuni orsakað av COVID-19, og tað kann skapa 

trupulleikar at útvega fígging. Tí er neyðugt, at Landsbankin er klárur at fara á marknaðin, tá 

ið mett verður, at frægastu lántøkumøguleikarnir eru til staðar. Tað skal sigast, at 

lántøkumøguleikarnir hjá Føroyum eru lutfalsliga góðir. Føroyar hava góða rating, skuldin er 

lág samanborið við BTÚ, og búskaparligu lyklatøkini - fram til COVID-19 – eru góð. 

 

Fram til at COVID-19 fór at gera um seg, hava verandi kredittmøguleikar hjá landinum verið 

nøktandi til at tryggja gjaldføri til raksturin. Men búskaparligu avleiðingarnar av COVID-19 

gera, at tørvurin á gjaldføri til raksturin nú er størri. Millum annað er freistin at rinda MVG-

gjaldið fyri fyrsta ársfjórðing longd til 15. november, og hjálparpakki 2 hevur longt um 

freistina at rinda tollkredittir.  

 

Tí er neyðugt at tryggja landskassanum meira tøkt stutttíðargjaldføri uttan at skula út og selja 

av virðisbrøvunum, og hevur lógaruppskotið tað til endamáls. Gjaldførið upp á longri sikt 

verður annars gjørt upp og fingið til vega við, at landskassin selur lánsbrøv, sum vanligt er. 

Ætlanin er at fremja ta lántøkuna í mai/juni mánað. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sambært løgtingslóg nr. 116 frá 20. desember 1991 er heimild at taka lán til endurfígging upp 

til eitt ár frammanundan, at lánið fellur til gjaldingar. Um skuldin økist, er neyðugt við 

serstakari løgtingsheimild. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Tað krevur samtykki Løgtingsins at vaksa um landskassans skuld. Tí er neyðugt at leggja 

uppskot til løgtingslóg fyri Løgtingið, sum heimilar økta lántøku.  

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Sum umstøðurnar eru í løtuni við COVID-19, verður lántøkan allarhelst eitt vet dýrari, enn 

landskassin hevur verið vanur við seinastu árini. Tí mælir Landsbankin hesuferð til at taka 

eitt stutt lán (2 ella 3 ár), tí at roknað verður við, at rentan fer at fella aftur, tá ið tíðirnar gerast 

vanligar aftur, og so kann lánið leggjast um til lægri rentu. 
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Landsbankin metir renturnar á ymiskum áramálum á lánum pr. 31. mars at vera hesar: 

 

  Swaprenta Spread Nom. Renta 

1 ár 0,03% 0,07% -0,10% 

3 ár -0,04% 0,14% 0,10% 

5 ár 0,02% 0,28% 0,30% 

7 ár 0,10% 0,45% 0,55% 

10 ár 0,22% 0,68% 0,90% 

 

Swap-rentan er tann mest brúkta marknaðarrenta, og verður brúkt sum basis renta. Spread er 

tann meirrenta, sum í hesum føri landskassin skal rinda í mun til swap-rentuna. Viðmerkjast 

skal, at øll spread eru økt, síðani koronasmittan gjørdi seg galdandi. 

 

Mettur gjaldføristørvur og fígging hjá landskassanum 2020 og 2021 

 

Støðan hálvan apríl 2020 Mia. kr.     

Lánsbrævaskuld landskassans 3,70   

Gjaldføri 2,93   

    

Minstagjaldføri 2020 (15% av BTÙ) 2,89   

    

Mió.kr. Apríl Juni Viðmerkingar 

Stutttíðarlántøka 750 
 

Neyðugt er at tryggja gjaldføri 

fram til lántøkuna. Hetta verður 

gjørt við øktum trekningsrætti.  

-afturgjald stutttíðarlán 
 

-750 
 

Langtíðarlántøka 
   

-lán, sum fellur til gjaldingar 11. juni 
 

1,345 
 

-lán at fíggja hall á RLÚ 1 í 2020 og 2021 
 

1,600 Meting hjá Fíggjarmálaráðnum. 

Lánitørvur  2,945 

Ein lántøka fer fram í mai/juni. 

Møguliga verður ikki øll 

upphæddin á 2,945 mia. kr. 

fíggjað í einum. Tað er treytað 

av marknaðarumstøðunum.  

-afturgjald langtíðarlán 
 

-1,345 
 

Øking í skuld 
 

1,600 Hetta svarar til møguligt hall á 

RLÚ í 2020 og 21. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur ikki verið til ummælis, men er gjørt í samráði við Landsbankan. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Við uppskotinum økist landskassaskuldin og harvið rentubyrða landskassans. Rentuberandi 

skuld landskassans kann økjast við 1,6 mia. kr. Langfreistaða skuld landskassans er í dag 3,7 

mia. kr., sum er 17,6% av BTÚ í 2019. 

 

Sambært kostnaðarmetingini  hjá Landsbankanum er kostnaðurin fyri 5 ára lán á 0,3%. Rentan 

pr ár á einum 1,6 mia. kr. láni er so 4,8 mió. kr. Eitt 10 ára lán kostar árliga 14,4 mió. kr. 

 

Tað skal viðmerkjast, at landsbankin mælir til stutt lán í løtuni, tí spreadini eru økt. Væntandi 

minka spreadini aftur, tá tíðirnar eru meira vanligar. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær markaforðingar. 
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2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja  Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Greinin ásetir hámarksupphæddina, sum landsstýrið fær heimild at læna til møguligt 

gjaldsførishall landskassans í 2020 og 2021.  

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 23.04.2020 

 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

 

Fylgiskjal 1:  Upprit um búskaparligu avleiðingarnar av COVID-19 
 

 


