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Løgtingsmál nr. 54/2013: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

lestrarstuðul 

Uppskot 

til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um lestrarstuðul 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um 

lestrarstuðul, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 174 frá 29. desember 2011, 

verður í § 17 sum nýtt stykki sett:  

“Stk. 3. Hóast stk. 1 og 2 verður 

stuðulsárið fyri hægri studning sbrt. § 7, 

stk. 1 og 2 fyri  umsøkjarar, ið eiga 

barn/børn, og hava forsyrgjaraskyldu av 

barni/børnum, at rokna frá 1. august til 31. 

juli árið eftir. Stuðulsárið er sostatt 12 

mánaðir.” 

§ 2 

Hendan løgtingslóg kemur í gildi tann 1. 

august 2014. 

 

Almennar viðmerkingar 

Ætlanin við uppskotinum er at játta teimum, sum eiga børn og eru undir útbúgving á miðnámi 

og hægri útbúgvingum í Føroyum, útbúgvingarstuðul í 12 mánaðir, í mun til verandi skipan 

við 11 mánaðum. 

Tað er sjálvandi dýrari og meira krevjandi hjá teimum við børnum, ið eru undir útbúgving. 

Samstundis er tað truplari at fáa lønandi arbeiði í frítíðini. Hetta kundi verið við til, at ung, 

sum eiga børn og ivast í at fara undir útbúgving, ikki setast aftur. 

Fyri skúlaárið 2012/2013 eru tølini fyri tey lesandi, sum eiga børn, sambært tølum frá Studna, 

hesi:  

1) Fyri lesandi á miðnámi: 178 lesandi eiga 291 børn (110 lesandi eiga eitt barn og 68 lesandi 

eiga fleiri enn eitt barn) 

2) Fyri lesandi á hægri útbúgvingum: 438 lesandi á hægri útbúgvingum eiga 865 børn (168 

eiga eitt barn og 270 eiga fleiri enn eitt barn) 

Samlaði kostnaðurin av hesum uppskoti er mett at verða uml. 2.350 mió. kr.. Í inniverandi ári 

leypa uml. 4. mió. kr. av í studningi, ið eru óbrúktar. 



Serligar viðmerkingar 

Broytingin hevur við sær, at lesandi á miðnámi ella lesandi á hægri útbúgvingum, sum eiga 

barn/børn og hava forsyrgjaraskyldu yvir barninum/børnunum, skulu fáa útgoldið tann hægra 

studningin sambært § 7, stk. 1 í 12 mánaðir, heldur enn 11 mánaðir, sum tað er í dag. 

 

Á Løgtingi, 27. november 2013 

 

Henrik Old 

 

 


