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              til 
 
                                 løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um lestrarstuðul 
                      (Stuðulsupphæddin) 
 

§ 1 
Í løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um     
lestrarstuðul, sum seinast broytt við 
løgtingslóg nr. 174 frá 29. desember 2011, 
verða gjørdar hesar broytingar: 
 

Í § 7, stk. 1 verður ”kr. 3.607” broytt til: ”kr. 
4.110” og ”kr. 1.737” broytt til: ”kr. 1.980”. 
 

§ 2 
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 
2014. 

 
Kap 1. Almennar viðmerkingar: 
Fólkatalið í Føroyum er í minking. Hóast fólk í nógv ár eru flutt til og úr Føroyum, eru tað fleiri 
viðurskifti, sum gera støðuna í dag serliga álvarsama. Fráflyting og vantandi tilflyting eru størsta 
avbjóðingin, sum Føroyar hava í dag. 
 
Tað er serliga unga ættarliðið, serliga kvinnur, sum tróta í Føroyum. Orsøkin skal m.a. finnast í 
vantandi útbúgvingartilboðum í Føroyum. Hvørt ár fara umleið 350-450 ungir føroyingar av 
landinum í útbúgvingarørindum. Ábendingar eru um, at talið seinnu árini hevur verið vaksandi. 
 
Um hugt verður eftir, hvussu nógvar av gentunum, sum vóru føddar í seinnu helvt av 1980`unum, 
búgva í Føroyum í dag, so  sæst, at einans umleið 55 prosent av gentunum framhaldandi búgva í 
Føroyum. 
 
Orsøkirnar eru uttan iva fleiri, men fremsta orsøkin er tann, at kvinnurnar eru fluttar av landinum í 
útbúgvingarørindum. 
 
At so stórur partur av okkara unga ættarliði fer av landinum at útbúgva seg er í sær sjálvum ein 
trupulleiki, men trupulleikin verður nógv størri, tá upp ímóti helvtini av ungdóminum (serliga 
kvinnurnar) ikki flyta heim aftur til Føroyar eftir lokna útbúgving.  
 
Politiska skipanin eigur tí at fylgja tilmælunum í Heildarætlanini um fólkaflyting og fólkavøkstur 
um bæði at hækka játtanina til hægri útbúgving og tryggja ungdóminum fleiri lærupláss soleiðis, at 
ungdómurin fær størri møguleika at velja Føroyar framum. 
 



Javnaðarflokkurin metir tað vera okkara skyldu mótvegis ungdóminum, at tey í nógv størri mun fáa 
møguleikan at útbúgva seg í sínum heimlandi, enn tey hava í dag. 
 
Umframt fleiri útbúgvingartilboð, so er tað eisini ein veruleiki, at lestrarstuðulin í Danmark (har 
flestu føroyingar taka sína útbúgving) er munandi hægri enn í Føroyum. Í løtuni er lestrarstuðulin í 
Danmark 5.753 kr. mánaðarliga áðrenn skatt. Eftir skatt liggur lestrarstuðulin um  áleið 5.000 kr.   
 
Í Føroyum er mánaðarligi studningurin til livikostnað í dag  3.737 kr. til tey, sum eru undir hægri 
utbúgving, eru forsyrgjarar, ella kunnu skjalprógva útreiðslur av egnum bústaði. Onnur fáa lægra 
studningin, sum í dag er 1.800 kr. 
 
Her mugu vit eisini taka við, at kostnaðarstøðið er nakað hægri í Føroyum enn í Danmark, og tískil 
røkkur hvør einstøk króna styttri hjá teimum, ið taka sína útbúgving í Føroyum, enn hon ger hjá 
teimum, sum velja at taka sína útbúgving í Danamark. 
 
Vil politiska skipanin, at fleiri ungdómar skulu taka sína útbúgving her heima, er neyðugt at taka 
stig, sum minka um fíggjarligu gjónna millum teir føroyingar, ið taka sína útbúgving í Føroyum, og  
teir føroyingar, sum taka sína útbúgving í Danmark. 
 
Javnaðarflokkurin mælir tí til, at lestrarstuðulin fyri øll lesandi í Føroyum verður hækkaður við 10 
prosentum frá 1. januar 2014 soleiðis, at hægri lestrarstuðulin ferð úr 3.737 kr. mánaðarliga og upp í 
4.110 kr. og lægri lestrarstuðulin ferð úr 1.800 kr. mánaðarliga og upp í 1.980 kr. 
 
Broytingin hevur við sær, at útreislurnar hjá landskassanum til lestrarstuðul økjast við áleið 7,5 mió. 
kr. árliga. Vænta verður, at størsti parturin av hækkingini av lestrarstuðlinum fer til beinleiðis nýtslu 
og har við í umferð í samfelagnum. Uppskotið fer tí at hava positiva ávirkan á avgjaldsinntøkur 
landskassans við áleið 2-2,5 mió. kr. árliga. 
 
Mett verður, at Løgtingið kann halda seg innan fyri teir ásettu fíggjarkarmarnar fyri 2014, hóast 
uppskotið verður samtykt vísandi til, at peningastovnarnir hava lækkað bæði útlánsrentuna og tað 
serliga ”bidragið”, og hevur hetta við sær, at landskassans útreiðslur til rentustuðul verða munandi 
lægri í 2014 enn mett í fíggjarkørmunum. 
 
  
Kap. 2. Avleiðingar a uppskotinum 
Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Mett verður, at landskassin fær eina størri 
útreiðslu á 7,5 mió. kr. árliga, samstundis verður mett, at landskassin fær størri avgjaldsinntøkur á 
áleið 2-2,5 mió. kr. árliga. 
 
Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri landið. 
 
Uppskotið hevur ikki fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 
 
Uppskotið hevur ikki beinleiðis fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, men ein økt nýtsla kann 
óbeinleiðis hava positiva ávirkan á vinnuna, tí eftirspurningurin eftir vørum og tænastum fer at 
vaksa nakað. 
 
Uppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 



 
Uppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar. 
 
Uppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar 
fyri serstøk øki í landinum. 
 
Uppskotið hevur við sær sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar, nevniliga føroyingar undir 
útbúgving. Uppskotið kann eisini hava positivar avleiðingar fyri samlaða fólkatalið. 
 
Kap. 3. Serligar viðmerkingar: 
 
Til § 1  
Skotið verður upp at § 7, stk 1 verður broytt soleiðis, at hægri studningurin til livikostnað verður 
broyttur í lógini soleiðis, at hann verður 4.110 kr. ístaðin fyri 3.607 kr., og lægri studningurin til 
livikostnað verður broyttur soleiðis, at hann verður 1.980 kr. ístaðin fyri 1.737 kr. 
 
Upprunaligu upphæddirnar í lógini eru prístalsreguleraðar, síðani lógin kom í gildi soleiðis, at  
hægri og lægri studningurin í 2013 eru ávíkavist 3.737 kr. og 1.800 kr. mánaðarliga. Broytingin 
samsvarar tískil við eina hækking í 2014, ið samsvarar við 10 prosent í mun til 2013. 
 
Til § 2 
Áseting um ígildiskomu. 
 

Á Løgtingi, 11. september 1013  
                  

 
Aksel V. Johannesen 

vegna Javnaðarflokkurin 


