Skulu broyta ískoyti og pensjón hjá løgtingsfólkum og landsstýrisfólkum
– nú !

Hvat kann rættvísgera, at eitt landsstýrisfólk, ið kann koyra til arbeiðspláss sítt innan ein tíma, fær
13.600 kr. um mánaðin skattafrítt sum ískoyti ?
Hvat kann rættvísgera, at eitt landsstýrisfólk fær fulla tænastumannapensjón eftir bert 8 árum í
starvi og løgtingsfólk eftir 16 árum í starvi - meðan tænastumenn skulu starvast 37 ár fyri somu
pensjónsrættindi ?
Hvat kann rættvísgera, at landsstýrisfólk ikki eisini skulu rinda 40% í skatti av teirra pensjón sum øll
onnur ?
Vit eiga sjálvandi at tryggja, at øll lønarviðurskifti hjá løgtingsfólkum og landsstýrisfólkum eru rættvís.
So er ikki í dag.
Tí skulu stig sum skjótast takast til, at endurskoða løn, ískoyti og pensjónsviðurskifti hjá
løgtingsfólkum og landsstýrisfólkum, soleiðis at hesi verða ásett hóskandi og rættvíst og ikki minst óheft av politikarunum sjálvum.

Fleiri álit og tilmæli um broyting í løn og pensjón hjá landsstýrisfólkum eru skrivað – uttan at málið er
komið í Løgtingið.
So hóast ikki samd í øllum, ið er í uppskotinum frá løgmanni, so er tað gott, at málið nú er komið í
Løgtingið, tí nú er grundarlag fyri at fremja broytingar, og at fáa ein betri skipan. Týðandi at vit fáa
eina góða viðgerð av málinum, har allir flokkar luttaka.

Eisini rættast at viðurskiftini hjá løgtingsfólkum verða tikin upp. T.d. gevur tað onga meining ikki
eisini at broyta pensjónsviðurskiftini hjá løgtingsfólkum – um tey verða broytt hjá landsstýrisfólkum.
Ofta somu fólk.
Um málið verður beint í eina §25 nevnd við umboðum frá øllum flokkum, átti borið til, at fingið
viðgjørt uppskotið og kanska lagt fram broyting í viðurskiftum hjá løgtingsfólkum somuleiðis, ið fór í
somu nevnd.

Siga beinanvegin, at vit ikki taka undir við samlaða uppskotinum so sum tað liggur nú. Tað eru partar
av uppskotinum, ið eru góðir – meðan aðrir ikki eru tað.
Skal kunna samanberast er neyðugt, at taka pensjónspartin fyri seg – og lønar og ískoytispartin fyri
seg. Ikki minst tí, at hetta uppskotið frá løgmanni leggur upp til eina munandi umfordeiling millum
hesar báðar partar – minking av pensjón, og hækking av løn.

HØVUÐSHEITUM í tveimum
1. Løn og ískoyti – borðfæ, bústaður, bilur
2. Pensjón
Harafturat annað.

Ad 1. Løn og ískoyti – borðfæ, kostnaðarendurgjald, skattafríur bilur
Tað góða er, at skotið verður upp at minka skattafríu kostnaðarískoytini og borðfæið burtur – MEN í
staðin verður lønin hækkað munandi, skattafríur bilur latin og ískoyti til bústað.
Hetta eru viðurskifti, ið vit ikki taka undir við, so sum uppskotið.
Munandi vøkstur í lønum og ískoytum – dømi løgmaður:

Løgmaður

Havn

Løn
Borðfæ
Bilur

Áðrenn Aftaná
Munur
58.527
76.085
30%
15.960
0
0
16.926

Íalt

74.487

93.011

18.524
25%

Eftirløn

64.380

11.413

-52.967

138.867

104.424

-34.443

Landsstýrisfólk

Havn

Løn
Borðfæ
Bilur

Áðrenn Aftaná
Munur
49.845
64.380
29%
5.320
0
0
16.927

Íalt

55.165

81.307

26.142
47%

54.830

9.657

-45.173

109.995

90.964

-19.031

Landsstýrisfólk

Løn
Borðfæ
Bilur
Kostnaðarendurgjald
Íalt

Vágar
Áðrenn Aftaná
Munur
49.845
54.830
10%
5.320
0
0
16.927
26.599
22.222
81.764
93.979
12.215
15%
54.830

8.224

-46.606

136.594

102.203

-34.391

Serliga er tað sera høgi lønarvøksturin á 30%, ið undrar.
Somuleiðis skattafrían bil – eru ikki aðrir møguleikar at gera hetta betur ?
Endurgjald fyri veruliga flutningskostnaðin – hóast egnan bil ?
10000 kr skattafrítt í kostnaðarískoyti tá tú býrt í Vágum ??? Hví ? Meira viðkomandi fyri Suðuroy,
har tú mást hava bústað.

Ad. 2 Pensjón
Pensjón umskipan gott.
Tænastumenn 37 ár at fáa fulla tænastumannaeftirløn – landsstýrisfólk bert 8 ár.
Hetta líkist ongum.
Nú 15% í eftirlønargjaldi. Gott.
Eisini mótroknað soleiðis, at um tú hevur fingið fulla tænastumannaeftirløn – so fært tú ikki 15%
omaná.

Ad 3 Annað

ENDURGJALD FYRI BÚSTAÐ
Týðandi at landsstýrisfólk, ið t.d. koma úr Suðuroy, ikki verða verri stillað enn landsstýrisfólk úr
Havn. Tí er gott, at áseting er, ið sigur, at endurgjald upp til 10.000 kr. pr. mánaða kann fáast fyri
fastan bústað:
“Hevur løgmaður fastan bústað uttan fyri høvuðsstaðarøkið, kann hann flyta til høvuðsstaðin í ein
bústað, sum landið rindar. Løgmaður kann játta landsstýrismonnum endurgjald fyri útreiðslur til

bústað í høvuðsstaðnum, um viðkomandi í starvstíðini hevur fastan bústað, har tað ikki er landfast,
ella serlig viðurskifti gera seg galdandi.”
Rætt at leggja loft á, hvussu nógv hetta kann vera.
Er neyðugt at veita ískoyti til tey í Vàgum og Eysturoy ???
SAMSKIFTISÚTREIÐSLUR
“Stk. 5. Landið útvegar og rindar fyri allar neyðugar samskiftisútreiðslur.”
Hvussu nógv ??? Nakað loft ?

UMBOÐAN
Harumframt verða allar útreiðslur til umboðan partar av rakstrarjáttan hjá aðalráði.

FER ÚR GILDI
“Stk. 2. Landsstýrið ásetur í kunngerð, nær §§ 3, 4, 4 a, 4 b og 5 og § 8, stk. 2 fara úr
gildi. Greinarnar hava tó framvegis gildi fyri landsstýrismenn, sum sita, ella hava
sitið áðrenn úrgildissetanardagin og hjúnafelaga ella børn teirra.
Eftirlønaraldurin hjá landsstýrismanninum hækkar tó ikki eftir nevnda dag.”
...
Hvat meinast við ???

SAMANUMTIKIÐ TORFØRT AT FÁA SAMLAÐ YVIRLIT YVIR EYKA KOSTNAÐ:
-

Keypa nýggjar bilar
Eyka umboðan til aðalráð
Endurgjald fyri bústað – øll ella onkur ?

...

Løgtingsfólk eisini endurskoðast – samgongan feldið uppskot til samtyktar frá andstøðuni um, at fáa
hetta gjørt. Vónandi takast upp nú.
Løgtingsformaðurin sagt at ongar ætlanir – undrar.
Skilji ikki at Løgtingið hevur samtykt tær ásetingar sum í dag eru galdandi fyri pensjón og ískoyti hjá
løgtingsfólkum og landsstýrisfólkum. Vóni at tað fer at bera til at fáa undirtøku fyri at rudda upp í
hesum.
Flatskattalættin gylti eisini landsstýrisfólk, ið fingu ein skattalætta á 3-4.000 kr. mánaðarliga.
Um 40.000 kr. eyka um árið at liva fyri.

Síggjast í mun til:




Vanlig arbeiðarainntøka fáar krónur og stóra pensjónsskattarokning – onki.
Fólkapensjónistar fáar krónur í javning.
Onki sett av til lønarframskrivingar í 2013 á fíggjarlóg, og eisini í 2014 fleiri stovnar uttan
lønarframskrivingar.

Hetta ger tað enn meira margháttligt at lønirnar hjá landsstýrisfólkum og løgmanni skulu vaksa við
30%.
Geva málinum eina gjølla viðgerð. Samanumtikið:
1.
2.
3.
4.

Rætt at broyta pensjón
Rætt at avtaka ovurstór skattafrí ískoyti – 13.600 um mánaðin
Men ikki rætt at hækka løn við heili 30% - alt ov nógv
Og ikki rætt at veita skattafrían bil

