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27. september 2018

Løgtingsmál nr. 48/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stuðul til
dupult húsarhald (Stuðul til persónar, sum av arbeiðsávum hava útreiðslur til dupult
húsarhald)

Uppskot til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um stuðul til dupult húsarhald
(Stuðul til persónar, sum av arbeiðsávum hava útreiðslur til dupult húsarhald)

§1
Í løgtingslóg nr. 95 frá 6. juni 1997 um
stuðul til dupult húsarhald, sum broytt við
løgtingslóg nr. 174 frá 30. desember 1997,
verða gjørdar hesar broytingar:
1. § 1, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Rætt til stuðul eftir hesi løgtingslóg,
hevur persónur, búsitandi í Føroyum,
sum av arbeiðsávum hevur útreiðslur
til dupult húsarhald í Føroyum.”

2. Í § 1 verður sum stk. 2 sett:
“Stk. 2. Stuðulin er treytaður av, at
umsøkjarin annaðhvørt er í hjúnabandi
ella hevur verið í føstum samlívi eitt
longri tíðarskeið.”
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar
2019.

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar
Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum leggur hervið fram uppskot til broyting í løgtingslógini
um stuðul til dupult húsarhald.
1.1. Orsakir til uppskotið
Uppskotið verður lagt fram í sambandi við fíggjarlógaruppskotið fyri 2019.
1.2. Galdandi lóggáva
Galdandi lóggáva veitir øllum giftum persónum, búsitandi í Føroyum, sum av arbeiðsávum
hava útreiðslur til dupult húsarhald, stuðul.
1.3. Endamálið við uppskotinum
Endamálið við uppskotinum er at seta krav um, at stuðulin til dupult húsarhald bert verður
veittur, um bæði húsarhaldini eru í Føroyum. Hetta fyri at leggja dent á, at endamálið við lógini
er at tryggja, at tað skal bera til hjá fólki í Føroyum at búgva og arbeiða kring alt landið. Hartil
er endamálið við broytingini at javnseta gift og samlivandi í mun til lóggávuna.
1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum
Uppskotið hevur við sær, at tað til stuðulin verður sett krav um, at bæði húsarhaldini, sum ein
hevur útreiðslur til, eru í Føroyum. Harafturat skal tað eisini vera møguligt at fáa stuðulin
veittan, sjálvt um ein ikki er giftur, men er í føstum samlívi eitt longri tíðarskeið. Sum longri
tíðarskeið er at skilja, at persónurin, ið søkir um stuðulin, hevur livað saman við einum øðrum
persóni sum hjún í 18 mánaðir ella longri. Hetta samsvarar við siðvenjuna hjá
Útlendingastovuni, har ein av treytunum fyri familjusameining er, at partarnir annaðhvørt
skulu vera í hjúnabandi ella í føstum samlívi eitt longri tíðarskeið.

1.5. Ummæli og ummælisskjal
Av fíggjarlógartekniskum orsøkum verður lógaruppskotið lagt fyri Løgtingið saman við
fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019. Málið verður samstundis sent til hoyringar. Um hoyringin
elvir til, at ynskt verður at tillaga lógaruppskotið, verður broytingaruppskot latið Løgtinginum
eftir, at hoyringarfreistin er farin.
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Uppskotið hevur jaligar fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Mett verður, at samlaði stuðulin
kostar landinum umleið 1.000.000 krónur. Tað verður sambært TAKS mett, at umleið 90% av
umsøkjarunum eru útlendingar, har tað eina húsarhaldið er uttanlands. Tí verður broytingin
mett at lækka útreiðslur landsins umleið 900.000 krónur.
Niðanfyri eru tølini um dupult húsarhald frá TAKS fyri árini 2015-2017:

Árstal

Upphædd

Tal av
Min. upphædd
persónum pr. pers.

Max. upphædd Í miðal pr.
pr. pers.
pers.

2015

880.276,00

115

472,00

13.318,00

7.654,57

2016

1.064.374,00

125

287,00

13.359,00

8.514,99

2017

1.063.487,00

125

820,00

13.277,00

8.507,90

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Uppskotið hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar TAKS, tí at nú vera færri umsóknir at
viðgera.
2.3. Avleiðingar fyri vinnuna
Uppskotið hevur við sær, at tey starvsfólk í vinnuni, ið higartil hava kunnað søkt um stuðul til
dupult húsarhald, um hesi hava bústað uttanlands og í Føroyum, ikki fara at hava møguleikan
frameftir. Sambært TAKS koma flestu umsóknirnar frá útlendsku arbeiðsfólkunum í
byggivinnuni.
2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið
Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið.
2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum
Uppskotið hevur ikki serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri
serstøk øki í landinum.
2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.
2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum.
2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar.
2.9. Marknaforðingar
Uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar.
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2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv
Uppskotið hevur ikki við sær revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv.
2.11. Skattir og avgjøld
Uppskotið áleggur ikki nýggjar skattir og avgjøld.
2.12. Gjøld
Uppskotið áleggur ikki gjøld.
2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur?
Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur.
2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn
landsstýrismannin ella til kommunur?
Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin ella til
kommunur.
2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn?
Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.
2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar?
Uppskotið javnsetir gift og samlivandi pør.
2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum
Fyri landið ella
landsmyndugleikar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss ella
øki í landinum

Fyri ávísar
samfelagsbólkar ella
felagsskapir

Fyri vinnuna

Fíggjarligar ella
búskaparligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Umsitingarligar
avleiðingar

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Umhvørvisligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avleiðingar í
mun til altjóða
avtalur og
reglur

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Sosialar
avleiðingar
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar
3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina
Til § 1, nr. 1
Ásetingin avmarkar stuðulin til dupult húsarhald í Føroyum.
Fyri at fáa stuðul til dupult húsarhald, skal umsøkjarin hava útreiðslur til dupult húsarhald, og
hesar útreiðslur skulu vera av arbeiðsávum, og verður tí kravt,
1) at talan í roynd og veru er um tvey húsarhald, og
2) at arbeiðið er atvoldin til hetta.
Treytin verður lokin, um umsøkjarin býr nær við arbeiðsstaðið, meðan húskið býr aðrastaðni í
Føroyum og so langt frá arbeiðsstaðnum, at daglig ferðing antin ikki er møgulig ella hevur
við sær órímiligar trupulleikar og útreiðslur.

Til § 1, nr. 2
Hetta stykkið ger, at persónar, sum ikki eru giftir, men tó hava livað saman við einum øðrum
persóni eitt longri tíðarskeið, eisini hava møguleika fyri at fáa veitt stuðulin.
Sum longri tíðarskeið er at skilja, at persónurin, ið søkir um stuðulin, hevur livað saman við
einum øðrum persóni sum hjún í 18 mánaðir ella longri. Hetta samsvarar við siðvenjuna hjá
Útlendingastovuni, har ein av treytunum fyri familjusameining er, at partarnir annaðhvørt
skulu vera í hjúnabandi ella í føstum samlívi eitt longri tíðarskeið.

Til § 2
Áseting um gildiskomu.

Fíggjarmálaráðið, 27. september 2018
Kristina Háfoss
landsstýrismaður
/ Bjarni Askham Bjarnason

Yvirlit yvir fylgiskjøl:
Fylgiskjal 1: Javntekstur
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