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Framroknað fíggjarlógaruppskot

• 15. september tók nýggja samgongan og landsstýrið við. Ov stutt 
skotbrá til, at fyrireika tiltøk og lógaruppskot at fáa við í uppskotið 
til fíggjarlóg áðrenn 1. oktober.

• Uppskotið er framroknað við verandi lógargrundarlagi og er 
uttan lønarvøkstur og javning. Tí sáttmálar ganga út 1. oktober.

• Landsstýrið og samgongan fara seinni í ár at leggja 
broytingaruppskot og fylgilóggávu fyri Løgtingið.



Úrslit 2016

Úrslit (RLÚ 1): -144 mió. kr. 



Mett 2015 í mun til framroknað 2016

mió. Kr. Mett-2015 FLU-2016 Frávik í %

Inntøkur í alt 4.443 4.523 80 1,8

Rakstur í alt 4.275 4.375 100 2,3

Løgur í alt 317 292 -25 -7,9

Úrslit (RLÚ1) -148 -144 -2,9



2008-15: Íalt 3 mia.kr. í halli, hóast BTÚ-vøkstur + 4,2 mia. kr.

BTÚ og úrslit landskassans





Skuld landskassans



Fíggjarligar avbjóðingar

• Stórt hall og vaksandi skuld, hóast stóra framgongd í búskapinum.

• Haldførið í búskapinum versnað. 
Hall í fleiri ár, manglandi nýskipanir og forskatting av pensjónum, 
samstundis sum inntøkurnar frá hesum eru brúktar beinanvegin. 

• Framgongdin er ikki í nóg stóran mun komin øllum samfelagnum til 
góðar – privata nýtslan er enn lág, ójavnin øktur og løntakaratalið
enn um 1.400 lægri enn í 2007.



Fíggjarliga útgangsstøðið hjá samgonguni

•Úrslitið í 2015 helst nakað verri enn fíggjarlógin fyri árið 
vísti

• Sparingar í játtanarkørmunum ikki settar í verk í ár av 
undanfarnu samgongu

• Framrokningar vísa stórt hall um átøk ikki verða framd



Ríkar møguleikar

•Nýskipanir av samfelagnum 

• Javnari býti av virðum - virðisøking út til alt fólkið

• Størri virðisøking av tilfeingi

•Málrættaður vinnupolitikkur og fleiri størv

• Størri íløgur í fólkavøkstur



Millum ríkastu lond í heiminum

Mett tøkt BTI pr. íbúgva Føroyar (2014):  

355.000 kr.

Tøkt BTI pr. íbúgva Danmark 345.000 kr. 



Átøk fyri framman

1. Frá halli til yvirskot 
Átøk á inntøku- og útreiðslusíðuni, og javnari býti av landsins 
virðum m.a. við skattalætta til lág- og miðallønt. 
Øll átøk, ið verða framd, verða fult fíggjað.

2. Nýskipanir 
Eitt nú pensjónsnýskipan, heilsunýskipan og fiskivinnunýskipan.

3. Tryggja haldførið í búskapinum
Nýskipanir, íløgur í fólkavøkstur og yvirskot á landsins fíggjarlóg.



Frá framroknaðum uppskoti til endaliga fíggjarlóg

30. september
Fíggjarlógaruppskotið framlagt á Løgtingi.

Oktober-november
Arbeitt verður við broytingaruppskoti til fíggjarlógaruppskotið 
og fylgilóggávu.

Desember
Endaligt fíggjarlógaruppskot viðgjørt á Løgtingi.




