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Løgtingslóg um arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn, sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 70 frá 30. apríl 2018
1. partur Endamál
2. partur Inngjaldingar í grunn
3. partur Útgjaldingar úr grunninum
4. partur Fyrisiting
5. partur Reglur annars

1. partur
Endamál
§ 1. Settur verður á stovn grunnur, ið hevur til endamáls at tryggja øllum íbúgvum landsins eina
arbeiðsmarknaðareftirløn.
2. partur
Inngjaldingar í grunn
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

§ 2.
Fæ grunsins verður fingið til vega við, at allir persónar árliga rinda
grunninum ein prosentpart av teirri inntøkuni, sum myndar grundarlagið undir skattaútrokningini, og
allir arbeiðsgevarar árliga rinda grunninum ein prosentpart av útgoldnum A-inntøkum. Fyri persónar
og arbeiðsgevarar er ásetti prosentparturin
1) 2,50% í 2018 og
2) 3,00% í 2019 og fylgjandi ár.
1) 3) 6) 7) 8) 11) 9) 10)

Stk. 2.
Persónur, sum hevur nátt pensjónsaldur sbrt. løgtingslóg um
almannapensjónir rindar einki í grunnin. Arbeiðsgevarari, sum hevur nátt pensjónsaldur sbrt.
løgtingslóg um almannapensjónir og hevur fólk í vinnu, rindar tó av útgoldnum A-inntøkum.
Arbeiðsgevari rindar ikki gjald fyri løn hjá útlendingum undir FAS-skipanini.
12)

Stk. 3.
Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um, hvussu og nær persónar og arbeiðsgevarar
skulu rinda tey í stk. 1 nevndu gjøld, og av hvørjum A-inntøkum persónar møguliga sleppa undan at
rinda gjaldið.
1) 13)

Stk. 4.
Hevur arbeiðsgevarin ikki goldið tað í stk. 1 nevnda gjald, tá freistin er úti, skulu 0,7%
roknast í rentu fyri hvønn byrjaðan mánað. Sama er galdandi fyri skuldskrivaða rentu. Rindar
arbeiðstakarin ikki rættstundis, verður gjaldið kravt inn sum írestandi skattur sambært § 78 og § 135 í
løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt.
4)

Stk. 5. Arbeiðsgevaragjaldið og rentur eftir hesi lóg og innkrevjingarkostnaður av hesum kunnu
krevjast inn við panting.
14) 10)

Stk. 6.
Persónur, sum er trý ár ella minni frá pensjónsaldri, sbrt. løgtingslóg um
almannapensjónir, og sum ikki áður hevur havt fastan bústað í Føroyum, rindar einki í grunnin.
Stk. 6-8.
§ 2A.

15)

5)

(Strikað).

Inntøkur og útreiðslur eftirlønargrunsins verða ikki tiknar við á løgtingsfíggjarlógina.
3. partur
Útgjaldingar úr grunninum

14) 11) 10)

§ 3.
Rætt til arbeiðsmarknaðareftirløn eigur hvør persónur, sum
1) hevur fastan bústað í Føroyum
2) hevur nátt pensjónsaldur sbrt. løgtingslóg um almannapensjónir, og
3) hevur havt fastan bústað í Føroyum í minst 15 ár, meðan viðkomandi var millum 15 ár og
pensjónsaldur sbrt. løgtingslóg um almannapensjónir, og í sama tíðarskeiði hevur verið skrásettur í
Fólkayvirlitinum við bústaði í Føroyum.
Kravið um skráseting í Fólkayvirlitinum er ikki galdandi fyri sjómenn, sum av arbeiðsávum hava verið
skrásettir í Fólkayvrlitinum í Grønlandi.
14) 10)

Stk. 2.
Persónur, sum ikki lýkur krøvini í stk. 1, men sum hevur búð í Føroyum í minst trý
ár, meðan viðkomandi var millum 15 og 67 ár, hevur rætt til 1/40 av fullari arbeiðsmarknaðareftirløn
fyri hvørt árið, viðkomandi búði í Føroyum, tó í mesta lagi 40/40.
14) 10)

Stk. 3.
Rætturin tekur við hin fyrsta í mánaðinum, ið viðkomandi hevur nátt pensjónsaldur
sbrt. løgtingslóg um almannapensjónir. Rætturin heldur uppat við endan av mánaðinum, tá treytirnar
eru burtur.
§ 4.

5) 12)

Arbeiðsmarknaðareftirløn verður útgoldin hvønn mánað frammanundan.

14)

Stk. 2.
Veitingar sambært hesi lóg verða bert veittar eftir umsókn. Landsstýrismaðurin kann áseta
reglur um, at arbeiðsmarknaðareftirløn verður útgoldin ókravd.
5) 14)

Stk. 3.
Doyr móttakari aftaná, at arbeiðsmarknaðareftirløn er útgoldin, men áðrenn mánaðurin,
sum eftirløn er fyri, er byrjaður, verður eftirlønin ikki afturkravd. Er eftirlønin útgoldin aftaná, at
mánaðurin, sum eftirløn er fyri, er byrjaður, verður eftirlønin afturkravd.
16) 8) 9) 10)

§ 5.
Stýrið fyri grunnin ásetir árligu veitingina til eftirlønartakarar í seinasta lagi 1.
oktober á hvørjum ári galdandi fyri álmanakkaárið eftir.
Stk. 2.
Stk. 3.

16) 12)
16) 12)

Landsstýrismaðurin ásetur nærri reglur um útgjalding úr grunninum.
Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um røkt av fæi grunsins.
4. partur
Fyrisiting

14) 12) 17)

§ 6.
At sita fyri eftirlønargrunninum verður stýri valt. Hetta hevur 3 limir. Limirnir verða
valdir av landsstýrismanninum við navni soleiðis: Ein umboðandi arbeiðsgevarar, ein umboðandi
løntakarar og stjórin í Landsbanka Føroya, sum eisini er formaður í stýrinum fyri eftirlønargrunnin.
Stk. 2. Limirnir verða valdir fyri trý ár í senn.
Stk. 3.

12)

Stýrið ger uppskot til starvsskipan, sum landsstýrismaðurin góðkennir.

12)

§ 7.
Um formaðurin ella tveir stýrislimir annars halda, at avgerð, sum stýrið hevur tikið, er ikki í
samsvar við lógina, kunnu teir leggja avgerðina fyri landsstýrismaðurin. Avgerðin fær tá ikki gildi
uttan so, at hon verður góðkend av landsstýrismanninum.
§ 8.

12)

TAKS hevur um hendi inngjaldingar í grunnin sambært § 2.

12)

Stk. 2.
Arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnurin fær heimild til at gera avtalu við TAKS um at hava
um hendi útgjaldingar av arbeiðsmarknaðareftirløn sambært §§ 3-5.

5) 12)

§ 9.
Grunnurin rindar fyri ta umsiting, sum umrødd er í § 8, stk. 1 og 2. Avtala millum
arbeiðsmarknaðareftirlønargrunnin og TAKS verður gjørd.
14) 12)

9 a.
Grunnurin hevur rætt til at fáa útflýggjaðar frá Landsfólkayvirlitinum allar upplýsingar
um persónar, sum Landsfólkayvirlitið hevur skrásettar. Grunnurin hevur eisini rætt til at fáa
útflýggjaðar tær upplýsingar frá Almannaverkinum, sum grunnuninum tørvar fyri at umsita lógina á
rættan hátt, og at útflýggja til Almannaverkið tær upplýsingar, sum tørvur er á fyri at samstarva við
Almannaverkið um felags eftirlit við útgjaldi av eftirlønum eftir hesi lóg og útgjaldi av eftirlønum
sambært Nordisk Konvention om Social Sikring.
5. partur
Reglur annars
§ 10. Rætturin til útgjalding eftir lógini kann ikki vera fyri rættarsókn.
5) 12) 10)

§ 10 a.

(Strikað).

10)

§ 10 b.
Landsstýrismaðurin hevur eftirlit við grunninum. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur,
sum geva Tryggingareftirlitinum myndugleika at útinna uttanhýsis eftirlitið. Grunnurin hevur skyldu
at lata eftirlitinum allar upplýsingar um grunsins viðurskifti, sum eftirlitið ynskir.
10)

§ 10 c.
Varnast Almannaverkið, at ein persónur eitt nú vegna sálarsjúku, menningartarn,
heilaskaða, sinnisbrek ella misnýtslu ikki megnar at umsita arbeiðsmarknaðareftirlønina, kann
Almannaverkið:
1) taka avgerð um, hvussu upphæddin skal útgjaldast ella
2) taka avgerð um, at avvarðandi ella starvsfólk í Almannaverkinum ella á vardum bústaði skal umsita
upphæddina hjá pensjónisti.
Stk. 2. Upphæddin skal umsitast samsvarandi áhuga og vilja borgarans.
Stk. 3. Pensjónisturin og Almannaverkið kunnu avtala, at Almannaverkið umsitur upphæddina.
Stk. 4. Pensjónisturin skal hoyrast í tann mun, viðkomandi er førur fyri hesum, áðrenn
Almannaverkið tekur avgerð sambært stk. 1.
Stk. 5. Almannaverkið skal ansa eftir, at pensjónisturin, ið er undir umsiting sambært stk. 1, ikki
verður fyri misnýtslu ella sviki.
Stk. 6. Landsstýrismaðurn kann áseta nærri reglur um umsiting av arbeiðsmarknaðareftirløn, eitt nú
reglur um eftirlit.
10)

§ 10 d.
Avgerðir eftir hesi løgtingslóg kunnu innan 4 vikur kærast til Skatta- og
Avgjaldskærunevndina.
Stk. 2. Kæran skal verða skrivlig og styðja seg til grundir og hjáløgd próvskjøl.
18)

§ 11.
Henda løgtingslóg fær gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.
Stk. 2. Løgtingslóg nr. 71 frá 9. juni 1988 um samhaldsfastan arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn fer úr
gildi frá 1. januar 1991 at rokna.
Stk. 3. § 2 fær gildi 1. januar 1992.
Stk. 4.

18)

§ 3, § 4 og § 5 stk. 1 og 2 fáa gildi 1. apríl 1997.

1)

Broytt við løgtingslóg nr. 14 frá 16. februar 2001, har § 2 ljóðar soleiðis: “Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon
er kunngjørd, og er galdandi frá 1. januar 2001.”
2)

Broytt við løgtingslóg nr. 68 frá 2. apríl 1993.
3)

Broytt við løgtingslóg nr. 71 frá 13. juni 1995.
4)

Broytt við løgtingslóg nr. 86 frá 28. mai 1996.
5)

Broytt við løgtingslóg nr. 43 frá 9. mai 1997, har § 2 ljóðar soleiðis: “Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er
kunngjørd. Samstundis fer danski teksturin í løgtingslóg nr. 39 frá 7. mai 1991 um arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn við seinni
broytingum úr gildi.”
6)

Broytt við løgtingslóg nr. 87 frá 20. desember 2004, har § 2 ljóðar soleiðis: “Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at
hon er kunngjørd. Stk. 2. Tíðarfreistin í § 5, stk. 1 í løgtingslóg nr. 39 frá 7. mai 1991 um arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn, við
seinni broytingum, er ikki galdandi fyri ásetingina av árligu veitingini til eftirlønartakarar fyri 2005.”
7)

Broytt við køgtingslóg nr. 135 frá 12. desember 2005, har § 2 ljóðar soleiðis: “Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd. Stk. 2. Tíðarfreistin í § 5, stk. 1 í løgtingslóg nr. 39 frá 7. mai 1991 um
arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn, við seinni broytingum, er ikki galdandi fyri ásetingina av árligu veitingini til
eftirlønartakarar fyri 2006.”
8)

Broytt við løgtingslóg nr. 129 frá 28. desember 2006, har § 2 ljóðar soleiðis: “Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1.
januar 2007. Stk. 2. Broytingin í § 1, nr. 2 fer úr gildi 1. apríl 2007.”
9)

Broytt við løgtingslóg nr. 153 frá 23. desember 2015, har § 2 ljóðar soleiðis: “Stk. 1. § 1, nr. 1, 2 og 3 koma í gildi 1. januar
2016. Stk. 2. § 1, nr. 4 kemur í gildi 10. januar 2016.”
10)

Broytt við løgtingslóg nr. 70 frá 30. apríl 2018, har § 2 ljóðar soleiðis: “Stk. 1. § 1, nr. 1-7 og nr. 9-10 koma í gildi dagin
eftir, at løgtingslógin er kunngjørd, men hava virknað frá 1. januar 2018. Stk. 2. § 1, nr. 8 kemur í gildi 1. juni 2018. Stk. 3. Kærur
um inn- og útgjald, sum ikki eru avgreiddar, verða eisini viðgjørdar av Skatta- og Avgjaldskærunevndini, hóast tær eru
innlatnar, áðrenn henda løgtingslóg kom í gildi.”
11)

Broytt við løgtingslóg nr. 45 frá 10. mai 2013, har § 2 ljóðar soleiðis: “Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er
kunngjørd, og hevur virknað frá 1. januar 2013.”
12)

Broytt við løgtingslóg nr. 149 frá 20. desember 2012, har § 2 ljóðar soleiðis: “Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. apríl
2013.”
13)

Broytt við løgtingslóg nr. 49 frá 16. mai 2006.
14)

Broytt við løgtingslóg nr. 36 frá 28. apríl 2009, har § 2 ljóðar soleiðis: “Lógin fær gildi 1. juli 2009. § 3 í verandi lóg er
framhaldandi galdandi fyri persónar, ið hava fastan bústað í Føroyum, eru skrásettir í fólkayvirlitinum í Føroyum og eru fyltir 67
ár áðrenn 1. juli 2009.”
15)

Broytt við løgtingslóg nr. 64 frá 25. mai 2009.
16)

Broytt við løgtingslóg nr. 55 frá 28. apríl 1992.
17)

Broytt við løgtingslóg nr. 103 frá 3. november 2016, har § 2 ljóðar soleiðis: “Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar
2017.”
18)

Broytt við løgtingslóg nr. 21 frá 4. mars 1994.

