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Mentanarnevnd Føroya Løgtings 
Løgtingið 
Tinghúsvegur 1-3 
100  Tórshavn 
   
   
 

Dagfesting: 3. januar 2012 
Tygara ref.:    
Máltal.: 11/01096-15 
 

 
Viðvíkjandi løgtingsmáli nr. 101/2011 
 
Í teldubrøvum 21. og 23. desember 2011 hevur Mentanarnevndin í sambandi við  
fíggjarlógaruppskotið 2012 sent landsstýrismanninum í mentamálum í alt 13 spurningar, og 
verða hesir svaraðir niðanfyri. 
 

1. Nevndin biður um grundgevingar fyri teim C-átekningum fyri rakstur á s. 17 í 
fíggjarlógaruppskotinum (C-átekning nr. 18, 19, 22 og 23). 

 
Nr. 18. Høvuðskonta 7.11.1.09. Mentamálaráðið (Rakstrarjáttan). Landsstýrismanninum verður 
heimilað at gera innanhýsis flytingar ímillum hesa høvuðskontuna og høvuðskontu 2.11.1.02. 
Løgmansskrivstovan.  
 
Talan er um gjald frá Mentamálaráðnum til Løgmansskrivstovuna fyri partin hjá 
Mentamálaráðnum í vekslarasamstarvinum. 
 
Nr. 19. Høvuðskonta 7.23.2.02. Sernám (Rakstrarjáttan). Landsstýrismanninum verður heimilað 
at gera innanhýsis lønarflytingar ímillum hesa høvuðskontuna og høvuðskontu 7.23.2.01 
Fólkaskúlin. 
 
Talan er um endurgjald fyri lønir.  Mentamálaráðið rindar lærarum løn fyri tímar, sum Sernám 
játtar næmingum til serligan tørv. Sernám endurrindar mánaðarliga við einari innanhýsis flyting 
frá konto 7.23.2.02.21.11 Serligur tørvur í fólkaskúlanum inn á konto 7.23.2.01.11 Fólkaskúlin. 
 
Nr. 22. Høvuðskonta 7.23.5.10. Musikkskúlar (Rakstrarjáttan). Landsstýrismanninum verður 
heimilað at gera innanhýsis flytingar ímillum hesa høvuðskontuna og høvuðskontu 2.11.1.02. 
Løgmansskrivstovan.  
 
Talan er um gjald frá Musikkskúlaskipanini fyri teirra part í vekslarasamstarvinum. 
 
Nr. 23. Høvuðskonta 7.23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya (Rakstrarjáttan). Landsstýrismanninum 
verður heimilað at gera innanhýsis flytingar ímillum hesa høvuðskontuna og høvuðskontu 
7.23.1.18. Nám.  
 
Nám fyrireikar og leggur út fyri eftirútbúgvingarskeið hjá lærarum, ið verða fíggjað av 
eftirútbúgvingarjáttanini undir Fróðskaparsetrinum. 
 

2. Hvussu er lagt upp fyri teim ætlaðu broytingum í miðnámsskúlalógini, har ætlanin 
er at skipa nýggjar breytir, námsætlanir og annað? 
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Uppskot til lógtingslóg um gymnasialar miðnámsútbúgvingar varð sent til hoyringar 23. juni 
2011 við hoyringarfreist 12. september 2011. Innkomnu viðmerkingarnar vórðu síðani 
viðgjørdar, og ætlanin var  at leggja uppskotið fyri tingið og fáa tað samtykt í heyst.  

Løgtingsval varð skrivað út 27. september 2011, og nýtt landsstýri tók við 14. november 2011.  
Hesin nátúrligi steðgur í politiska arbeiðinum hevur havt ta avleiðing, at lógaruppskotið nú 
verður viðgjørt av nýggju samgonguni og lagt fyri tingið í vár. Verður lógin samtykt í vár, fer at 
bera til at seta nýggju gymnasialu skipanina í verk fyri teir næmingar, ið byrja eina 
miðnámsútbúgving í august 2013. Á vári 2012 verður arbeiðið við nýggjum námsætlanum og 
kunngerðum gjørt liðugt, og farið verður undir at kunna næmingar, lærarar, foreldur o.o. um 
nýggju breytaskipanina, sum kemur at standa  miðnámsskúlanæmingum í boði. Eins og 
undanfarin ár er játtan tøk til endurskoðanararbeiðið á undirkonto 28. ”Felags fyri 
miðnámsskúlar” undir játtanini til ”Miðnámsútbúgvingar” (7.23.3.05). 
  

3. Frágreiðing um hvørji tøl og kostnaðir liggja aftan fyri teir ymiskt ásettu 
eindarkostnaðirnar pr. næming í fólkaskúlunum og miðnámsskúlunum. 
 

Eindarkostnaðirnir fyri bæði fólkaskúlan og miðnámsskúlarnar eru lønarútreiðslur býtt við 
næmingatali. Fyri fólkaskúlan er tað samlaða játtanin býtt við samlaða næmingatalinum. Fyri 
miðnámsútbúgvingar er tað beinleiðis læraralønir til tær ymisku útbúgvingarnar býtt við 
næmingatalinum á teimum ávísu útbúgvingunum. 
 

4. Hvussu verður við eftirskúlanum í Suðuroy? Einki er ásett um hetta í fíggjarlógar-
uppskotinum. Hevur landsstýrismaðurin nakrar ætlanir á hesum øki? 

 
28. september 2006 sendu umboð fyri stigtakararnar umsókn til Mentamálaráðið um at 
góðkenna, at eftirskúli  verður bygdur í Hvalba (Atlantic Adventure Eftirskúlin) til 65 næmingar. 
Søkt varð um 50% av byggikostnaðinum á uml. 80 mió.kr sum rentu- og avdráttarfrítt lán til 
skúlabygning  og til at keypa lendi, og um 50% í stuðli til at keypa innbúgv og 
undirvísingaramboð fyri, uml. 10 mió. kr., íalt 50% av 90 mió. kr. 
 
Síðani hava fundir og samskifti verið um málið, sum eisini fleiri ferðir er reist í tinginum, seinast 
í august 2011, tá landsstýrismaðurin svaraði skrivligum fyrispurningi frá Høgna Hoydal, 
løgtingsmanni, løgtingsmál nr. S-4/2011, og § 52 a fyrispurningi frá Kára á Rógvi, 
løgtingsmanni.  
 
Ætlanin var, at ein  ein sjálvsognarstovnur, sum kommunurnar stovna, skuldi standa sum eigari 
av skúlanum og taka upp lán til at fíggja sín part av verkætlanini. Í hesum sambandi er talan um 
fleiri viðurskifti, sum ikki eru avklárað, eitt nú viðtøkur, fíggjarætlan og fíggjarligi leikluturin hjá 
kommununum.  
 
Málið er eisini darvað av, at fíggjarligu karmarnir bæði hjá landinum og kommununum hava 
verið trongir seinnu árini. Málið hevur eisini verið knýtt at eini møguligari ætlan um at skipa 
fólkaskúlaundirvísingina í Suðuroy í størri eindir, har onkur av skúlunum, ið tá verður til avlops, 
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møguliga kundi verið nýttur til eftirskúla.  Ein íbúðarbygningur kundi so verið bygdur afturat til 
næmingabústaðir 
 
Harumframt hevur umsitingin mælt til at endurskoða lógina, soleiðis at fyrisitingarligu 
viðurskiftini viðvíkjandi stuðli og lántøku verða greið.  
 
Eg ætli mær at viðgera hesi viðurskifti og taka stig til neyðugar lógarbroytingar. Í hesum 
sambandi fær samgongan og løgtingið eisini høvi til at umrøða  spurningin sum heild um 
eftirskúlar í Føroyum. 
  

5. Eingin ætlan sær út til at vera at byggja tjóðpall í komandi árum, men kortini sær 
út til, at 5. mió. kr. eru fluttar til prosjektering í 2012. Hvat er orsøkin til, at 
íløguætlanin er broytt í mun til fíggjarkarmin í vár, har man setti 5 mió. kr. av 
hvørt ár. Og hvussu ítøkilig er ætlanin, at Tjóðpallurin skal byggjast á Skálatrøð? 

 
Peningur (5 mió. kr.) varð játtaður á fíggjarlógini fyri 2011 til Tjóðpall. Játtanin er ikki nýtt, og 
verður tí við C-átekning flutt til 2012. Saman við óbrúktu játtanini og 1 mió. kr., sum skotið er 
upp at játta afturat, verða 6 mió. kr. tøkar til íløguna í 2012. Fyri hesa játtan er ætlanin at gera 
fyrireikingarnar lidnar og fara undir at byggja Tjóðpallin. 
 
Fyrsta stigið í ætlanini er at seta bygginevnd, hvørs fyrsta uppgáva verður at lýsa hølistørvin og 
at gera eina byggiskrá. Verklagslóg verður síðan løgd fyri Løgtingið. 
 
Hóast peningur hevur verið tøkur á fíggjarlógini, eru fyrireikingarnar ikki komnar serliga langt. 
Samskifti hevur verið millum Tórshavnar Býráð og Mentamálaráðið um ætlaðu byggingina, og 
hevur býráðið í hesum sambandi víst á møguligt byggilendi á Skálatrøð. 
 
Av tí at  fyrireikingarnar ikki eru  komnar serliga langt, og at óbrúkt játtan verður flutt til 2012, 
varð ikki mett neyðugt at skjóta upp at játta meira enn  1 mió. kr. afturat til endamálið í 2012. 
 
Samgongan hevur sett sær fyri at gera langtíðaríløgukarm fyri næstu  12 árini. Í samband við ta 
viðgerðina er ætlanin at áseta, hvussu játtanin til at byggja Tjóðpall verður býtt á komandi 
fíggjarár. 
 

6. Hvørji heildarsjónarmið byggir landsstýrismaðurin sína støðutakan á at toyggja 
íløguna til skúladepilin í Marknagili til 2016? Í hesum sambandi eina frágreiðing 
um tørvin á at útbyggja Tekninska skúla í Klaksvík fyri 36 mió. í sama tíðars-keiði. 

 
Miðnámsskúladepilin við Marknagil  
Á heysti 2008  var farið undir  fyrireikingar at byggja nýggjan miðnámsskúladepil. Upprunaliga 
var ætlanin, at skúlin skuldi standa liðugur í 2014, men fyrireikingarnar til byggingina hava eftir 
øllum at døma tikið longri tíð, enn væntað. Peningur er tí einans brúktur til fyrireikandi arbeiðið. 
Stórur partur av játtaða peninginum í 2011 er ikki nýttur, men fluttur til 2012.  
 
Sostatt er spakin ikki settur í enn. 
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Tá eg kom í landsstýrið, hevði undanfarna landsstýrið eisini gjørt av at útseta byggingina í eitt ár. 
Ætlanin var tá, at skúlin skuldi standa liðugur á heysti í 2015. Orsøkin til, at tíðarætlanin longu tá 
var toygd, komst m.a. av drúgvu fyrireikingartíðini og trongum fíggjarkørmum.  
 
Í samband við fyrireikingarnar til fíggjarlógaruppskotið 2012 havi eg tí í samskifti við umsiting-
ina í Mentamálaráðnum, Landsverk og landsstýrið gjørt av, at skúlin eftir ætlan skal standa 
liðugt bygdur í 2015, og at innbúgv og onnur útgerð, ið verður mett at kosta um 60 mió. kr., skal 
keypast og setast upp við ársbyrjan í 2016.  
 
Út frá einum heildarsjónarmiði hvussu langt fyrireikingarnar eru komnar, sannlíku byggitíðini, 
byggikostnaðinum og samlaða íløgukarminum, havi eg gjørt av at tillaga tíðarætlanina soleiðis, 
at skúlin skal standa klárur at  taka í nýtslu við skúlaársbyrjan í 2016. 
 
Í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2012 eru settar av 55 mió. kr., umframt 20 mió. kr., sum ikki eru 
brúktar í 2011. Sostatt verða 75 mió. kr. tøkar til verkætlanina í 2012. Sambært Landsverk er 
henda upphædd hóskandi til ætlaða byggivirksemið í 2012. 
 
Fyri  jól varð lýst eftir arbeiðstakarum, ið eru áhugaðir í at bjóða upp á byggingina. Hesir skulu 
undangóðkennast fyri at sleppa at bjóða upp á verkætlanina, sum eftir ætlan verður boðin út í 
vár. 
 
Tekniski Skúli í Klaksvík 
Fyri at fáa eitt meira savnað og mennandi lestrarumhvørvi til ung lesandi og lærarar í Klaksvík, 
er neyðugt at byggja út á Tekniska Skúlanum. Tí sum er, húsast næmingar og lærarar í fleiri og í 
mongum førum ótíðarhóskandi bygningum, ið liggja spjaddir um býin. 

Eins og undanfarna samgonga heldur henda samgonga tað eisini vera umráðandi at fara undir at 
útbyggja og dagføra útbúgvingarumstøðurnar í Klaksvík, so hesar eisini kunnu verða dagførdar 
til framtíðar avbjóðingar. Í fyrsta umfari er peningur framhaldandi settur av til at útbyggja 
Tekniska Skúlan í Klaksvík fyri at loysa framtíðar hølistørvin á miðnáms-, yrkis- og maritima 
skúlaøkinum í Norðuroyggjum.  

Serliga eru tað matvøruútbúgvingarnar, sum skulu húsast í nýggja partinum. Men skúlastovur 
verða eisini gjørdar, sum skulu hýsa øðrum miðnáms- og maritimum útbúgvingum í Klaksvík. 

Ein verklagslóg er løgd fyri tingið, og í samráð við Landsverk verður ein bygginevnd sett í 
næstum at gera byggiskrá og aðrar fyrireikingar í samband við útbyggingina.  

Ætlanin er eisini beinanvegin at fara undir at fyrireika neyðugar um- og útbyggingar á 
miðnámsskúlunum á Kambsdali. 

 
7. Hvørjar matvøruútbúgvingar er ætlanin at hava á Tekniska skúla í Klaksvík? (s. 

204, punkt 7.23.3.07) 
 

Í stuttum eru útbúgvingarnar hesar: 
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1. Støðisútbúgving innan matvøru (SIT) 
2. Yrkisútbúgvingar innan matvøruøki (framtíð) 
3. Útbúgvingar innan matvøru á heilsuøkinum og á stovnum, kantinum v.m. (framtíð) 
4. Gymnasiala breytin innan matvøru og prosess 
5. Skeið og eftirútbúgving fyri vinnu og stovnum 
 
Frágreiðing: 
Í mong ár hevur skipskokkaskeið verið á Klaksvíkar Sjómansskúla. Á vári 2010 varð gjørt av at 
umskipa skipskokkaskeiðið til eina 1 ára støðisútbúgving innan matvøru. Í august 2010 byrjaðu 
28 næmingar á hesi útbúgving og næsti flokkur, sum nú er í holt við útbúgvingina, varð tikin upp 
í august 2011. 
 
Støðisútbúgvingin innan matvøru  er støði undir hesum yrkisútbúgvingunum: 

- Kokkur (gastronom) 
- Tænari 
- Bakari 
- Reseptionistur 
- Føðsluhjálpari 
- Slaktari 
- o.fl. 

Skúlaskeiðini til allar hesar útbúgvingar  verða tikin í Danmark í dag. 
 
Harumframt er støðisárið eisini grundarlag undir víðari útbúgving innan yrkini, sum virka mat 
innan heilsuverkið, í kantinum og á stovnum. 
 
Í gymnasialu HT-útbúgvingini finst breytin “Matvøra og Prosess”, sum er ein nátúrligur partur  í 
einum komandi umhvørvi innan matvøruútbúgvingar. 

 
8. Grundgeving fyri, at íløgujáttanin til kringvarpshúsið ikki er at finna í fíggjarlógar-

uppskotinum. 
 
Í samgonguskjalinum er lagt upp fyri, at ein langtíðarløguætlan verður gjørd fyri 1. apríl 2012. Í 
hesum sambandi er tað ætlan landsstýrismansins, at spurningarnir um hølisumstøðurnar hjá 
mentanarstovnum sum Kringvarpi Føroya, Søvnum Landsins og Fróðskaparsetri Føroya eisini 
verða tiknir upp til viðgerðar. 

 
9. Hvør er orsøkin til, at Norðurlandahúsið og játtanin til tónleik og sang eru skornar? 

 
Norðurlandahúsið 
Játtanin til Norðurlandahúsið varð í fíggjarlógini fyri 2011 hækkað svarandi til ta upphædd, ið 
Norðurlandahúsið misti í mvg-afturbering, tá ið Taks broytti MVG-avrokningarháttin 1. januar 
2011. Nýtslan í 2011 hevur tó víst, at játtanin varð hækkað í meira lagi. Tað er orsøkin til, at 
játtanin er tillagað.  
 
Játtanin til tónleik og sang 
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Orsøkin til, at skotið er upp at lækka játtanina til tónleik og sang, er, at avtala um eina 3-ára 
verkætlan í samband við eina føroyska skúlasangbók gekk út við ársskiftið 2011/12. 
 

10. Frágeiðing um, hvat status er viðvíkjandi projekti SALT 
 
Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum umsitur viðurskifti viðvíkjandi prosjektinum SALT á 
Drelnesi, og landstýrismaðurin í fíggjarmálum hevur somuleiðis tær fyristingarheimildir, sum Ll. 
nr. 60 frá 26. mai 2011 um stuðul til Saltsilogrunnin gevur.  Tí hevur Mentamálaráðið beint 
hendan spurning víðari til Fíggjarmálaráðið, og fær Mentanarnevndin vónandi svar haðani. 

 
11. Er ætlan um at hava skúlatilboð til børn/ung við serligum tørvi, so tey tey eisini 

hava møguleika til útbúgving á jøvnum føti við onnur? Her verður eitt nú hugsað 
um børn við autismu, ADHD osfr. 

 
Í samgonguskjalinum er  staðfest, at ein góður skúli er grundarsteinurin í samfelagnum, og hevur 
samgongan sett sær sum mál, at landsins skúlaskapur skal tryggja øllum holla útbúgving, 
handaliga sum andaliga, har øll skulu hava møguleika at vinna sær útbúgving, og hesum fari eg 
sum landsstýrismaður í mentamálaum at virka fyri.  
 
Í fólkaskúlanum eru tilboð til næmingar við serligum tørvi bæði í vanligu undirvísingini og í 
serflokkum fyri t.d. næmingum við autismu og ADHD. Málið er at menna hesi tilboð og í 
samstarvi við m.a Almannamálaráðið og Heilsumálaráðið at samskipa arbeiðið, sum gjørt verður 
á hesum øki og endurskoða bæði skipanir, mannagongdir og undirvísingartilboð. Miðað verður 
eftir, at næmingar við serligum tørvi fáa eitt heildartilboð, umframt at nýggj umdirvísingartilboð, 
sum eru skipað við atliti at førleikum og tørvi hjá einstaka næminginum, verða sett í verk.  
 
Sjøtul er settur á hetta arbeiðið. Arbeiðsbólkur við umboðum frá Mentamálaráðnum og 
Almannamálaráðnum hevur latið landsstýrismanninum ávegis arbeiðsskjal, har lýst er, hvørjar 
reglur og mannamongdir vanta á økinum, og hvørji nýggj tilboð eiga at verða sett á stovn. Í 
hesum sambandi hava Mentamálaráðið, Almannamálaráðið og Heilsumálsráðið avtalað fund 
síðst í januar at viðgera tilmælini, og hvussu vit kunnu samskipa bæði tilboð og tilfeingi og 
útvega børnum og ungdómi við breki fleiri undirvísingartilboð m.a. fyri næmingar á 
miðnámsskúlastigi. Hetta er eisini í tráð við samgonguskjalið, har samgongan hevur sett sær fyri, 
at arbeitt verður tvørpolitiskt og tvørfakligt á øllum samfelagsstigum fyri at tryggja fólki við 
breki sama rætt til útbúgving, menning, arbeiði, bústað og eitt vanligt arbeiðs- og gerandislív. 
 

12. Er ætlanin at víðka tilboð á m.a. Rásini, soleiðis at ung við serligum tørvi hava 
tilboð á hvørjum ári, og ikki sum nú bert 3. hvørt ár? 

 
Skúlatilboðið á Rásini var í fyrsta lagi ein royndarskipan í 6 ár, men er síðani sett í verk sum ein 
føst skipan við løgingslóg nr. 67 frá 2. mai 2003 um skúlatilboð fyri ung við breki, sum broytt 
við Ll. nr. 115 frá 18. desember 2008.  
 
Við verandi játtan og hølisumstøðum ber ikki til at taka næmingar inn á Rásina á hvørjum ári, tí  
hetta setur krøv til bæði øktar hølis-, starvsfólka- og rakstararútreiðslur. Spurningurin er 
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umrøddur í Mentamálaráðnum, og verður hann eisini nærri lýstur í sambandi við arbeiðið, sum 
nevnt er undir punkt 1, at samskipa og lýsa tørvin á undirvísingartilboðum  fyri ungum við breki. 
 

13. Nú tá tað verða gjørdar stórar útbyggingar innan fyri miðnámskúlaøkið upp á uml. 
500 mió. kr., er so nøkur ætlan í tí sambandi at hava fleiri tilboð til tey, sum hava 
serligan tørv, so tað vera útbyggingar, sum eru til gagns fyri øll ung? 

 
Samgongan hevur sett sær fyri, at víðkað tilboð verða givin ungum við serligum tørvi. Eg haldi, 
at tað er umráðandi, at undirvísingarumstøður í nýggja miðnámsskúlanum eisini verða veittar 
ungfólki, ið bera brek. Eg fari tí at heita á bygginevndina um ítøkiliga at viðgera henda spurning 
og gera tilmæli um eina skipan og undirvísingarmøguleikar fyri næmingar við breki í nýggja 
miðnámsskúlanum. 
 
Landsstýrismaðurin er altíð fúsur at greina svarini gjøllari ella svara fleiri spurningum. 
 
 
 
 

Vinarliga 
 
 

Bjørn Kalsø 
landsstýrismaður 

 
 
 
 
 


