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Løgtingsmál nr. xx/2017: Uppskot til broyting í løgtingslóg um almenna heilsutrygd 

(Heilsutrygdarlógin) 

 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um almenna heilsutrygd 

(Javnstilla rættindi hjá fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum, sum eru fyltir 67 ár) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 178 frá 22. desember 

2009 um almenna heilsutrygd, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 166 frá 24. 

desember 2015, verða hesar broytingar 

gjørdar: 

 

1. § 18, stk. 3, 5) verður orðað soleiðis: 

“100 % av tí partinum, sum fer upp um 

2.380 kr. fyri fyritíðarpensjónistar og 

persónar, sum eru fyltir 67 ár.” 

 

2. § 18, stk. 5 verður orðað soleiðis: 

“Um ein persónur fyllir 18 ella 67 ár, 

ella gerst fyritíðarpensjónistur í 

tíðarskeiðinum, verður tilskotið roknað 

eftir stk. 2 og 3 fram til tíðarskeiðið 

endar.” 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. mai 

2018. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Í uppskotinum til fíggjarlógina fyri 2018 eru avsettar 1 mió. kr. til javnsetan av rættindum hjá 

fyritíðarpensjónistum við rættindum hjá pensjónistum í heilsutrygdarlógini. Til hetta krevst 

ein lógarbroyting í heilsutrygdarlógini § 18, stk. 3, punkt 5 og stk. 5. Harafturat skal broyting 

eisini gerast í kunngerð um prístalsviðger, sum hevur heimild í heilsutrygdarlógini § 18, stk. 

6. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Allir persónar, ið eru búsitandi í Føroyum, tað vil siga, sum eru skrásettir í fólkayvirlitinum at 

búgva í Føroyum, hava rætt til veitingar sambært heilsutrygdarlógini. 

 

Sambært lógini veitir Heilsutrygd tilskot til persónar, sum keypa tilskotsheimilaðan heilivág. 

Tilskot verður veitt sambært tilskotsstiganum, alt eftir hvussu nógv keypt verður fyri innan 

fyri eitt tilskotsár. 

 

Eitt ávíst egingjald er fyri tilskotsheimilaðan heilivág, talvan niðanfyri vísir galdandi 

tilskotsstiga: 

 

18-67 ár 

 

67 + ár   

kr. 
 

 

kr. 
 
  

0-509 0%  0-509 0%  

509-1.017 40% 

 

509-1.017 40%   

1.017-2.034 60% 

 

1.017-2.034 60%   

2.034-5.391 75% 

 

2.034-2.421 75%   

5.391- 100% 

 

2.421- 100%   

Gjald 

2.059,85 
  

 

Gjald 

1.317,35 
    

 

Persónar undir 18 ár rinda ikki egingjald. Tað vil siga, tey fáa 100 % í tilskoti við keyp av 

tilskotsheimilaðum heilivági. Persónar, ið eru fyltir 67 ár ella eldri, hava lægri egingjald enn 

persónar millum 18 og 67 ár. 

 

Ongar ásetingar eru í heilsutrygdarlógini um fyritíðarpensiónistar. Landsstýriskvinnan leggur 

í hesum uppriti upp til, at fyritíðarpensiónistar verða javnsettir við persónar yvir 67 ár í 

heilsutrygdarlógini. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við broytingini er at javnseta fyritíðarpensiónistar við persónar, sum eru fyltir 67 

ár. Hetta krevur eina lógarbroyting í § 18, stk. 3, punkt 5 og stk. 5 í løgtingslóg um almenna 

heilsutrygd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 166 frá 24. desember 2015. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógarbroytingin hevur við sær, at fyritíðarpensjónistar, aftaná at broytingin er komin í gildi, 

verða javnstillaðir við persónar 67 ár og eldri í heilsutrygdarlógini. Tað vil siga, at aftaná 
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lógarbroytingina er tilskotsstigin, sum í dag er galdandi fyri persónar 67 ár og eldri, eisini 

galdandi fyri fyritíðarpensjónistar. 

 

Hetta hevur við sær, at fyritíðarpensjónistar, sum í dag hava eitt egingjald uppá í mesta lagi 

2.059,85 kr. um árið,  aftaná lógarbroytingina fara at rinda í mesta lagi 1.317,35 kr. í 

egingjaldi um árið. Tað vil siga, ein lækking í árliga egingjaldinum á 742,50 kr. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Hesi fáa lógaruppskotið til hoyringar: 

 

Fíggjarmálaráðið, Landsapotekarin, Almannaverkið, Almannamálaráðið, 

Kommunulæknafelag Føroya, Læknafelag Føroya, Sjúklingaráðið, MBF, Landsfelag 

Pensjónista og Heilsutrygd. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Heilsutrygd hevur gjørt metingar um fíggjarligu avleiðingarnar av at javnseta rættindi hjá 

fyritíðarpensiónistum við rættindi hjá persónum yvir 67 ár í heilsutrygdarlógini. Mett verður, 

at lógarbroytingin hevur við sær meirútreiðslur til heilsutrygdarveitingar á umleið 1.5 mió. kr. 

árliga. 

 

Í fíggjarlógaruppskotinum eru í 2018 avsettar 1 mió. kr. til at javnseta rættindi hjá 

fyritíðarpensjónistum við rættindi hjá persónum 67 ár og eldri í heilsutrygdarlógini. Tað vil 

siga, játtanin røkkur til tveir triðingar av árinum, ella frá 1. mai 2018 og árið út. Harumframt 

er ein kostnaður at broyta KT-skipan hjá Apoteksverkinum á umleið 100 tús. kr. 

 

Broytingarnar í lógini koma ikki at hava fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar.  

 

2.2. Umsitingaligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Broytingin hevur við sær, at Almannaverkið framyvir skal senda Apoteksverkinum 

mánaðarligt yvirlit yvir fyritíðarpensjónistar, sum síðan skal innlesast í skipanina hjá 

Apoteksverkinum. 

 

Harafturat skulu tillagingar gerast í KT-skipanini hjá Apoteksverkinum. 

  

Broytingar í lógini koma ikki at hava umsitingarligar avleiðingar fyri kommunurnar. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Ongar. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Ongar. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Ongar. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 
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Broytingin hevur við sær at rættindi hjá fyritíðarpensjónistum verða javnstillaði við rættindi 

hjá persónum 67 ár og eldri í heilsutrygdarlógini. Hetta merkir, at árliga egingjaldi hjá 

fyritíðarpensjónistum lækkar úr 2.059,85 kr. niður í 1.317,35 kr.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ongar. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Ongar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Ongar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Nei. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Nei. 

 

2.12. Gjøld 

Talan er um ein stuðul. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Ongar. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Heimildir eru ikki lagdar til annan landsstýrismann ella kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 
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2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 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 Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja 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 Ja  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

Heilivágstilskotið er ásett út frá einum progressivum og stigvísum skala. Fyri 

fyritíðarpensjónistar og persónar 67 ár og eldri, er ásett lægri egingjald enn fyri persónar 

millum 18 og 67 ár.  

 

Til § 1 

Nr. 1 

Fyritíðarpensjónistar fáa tilskot á 100 % av tí partinum av samlaðu útreiðslum, sum fer upp 

um 2.421 kr. 

 

Nr. 2 

Tá ið ein persónur gerst fyritíðarpensjónistur, verður tilskotið broytt tá ið næsta tíðarskeið 

byrjar. Somuleiðis, um støðan hjá einum persóni broytist, soleiðis at viðkomandi ikki er 

fyritíðarpensjónistur longur, verður tilskotið broytt tá ið næsta tíðarskeið byrja. 

 

Til § 2 

Gildiskoman verður sett at verða 1. mai 2018. 

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, xx. desember 2017. 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýrismaður 

 

/ Turid Arge 


