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Løgtingsmál nr. 99/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um studning 

til fólkaháskúlar 

(siðmenning, rørsla, lækkað aldursmark og matur sum partur av rakstrarútreiðslunum) 

 

 

Uppskot til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um studning til fólkaháskúlar 

(siðmenning, rørsla, lækkað aldursmark og matur sum partur av rakstrarútreiðslunum) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 101 frá 1. desember 1978 

um studning til fólkaháskúlar, sum broytt 

við løgtingslóg nr. 67 frá 20. mai 1996, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1.  Í § 1, 1. pkt orðað soleiðis: 

“Eftir reglunum í hesi lóg verður latin 

studningur úr landskassanum til 

fólkaháskúlar, ið hava tað sum 

høvuðsendamál at læra ungdómin 

føroyskt mál, siðmenning og føroyska 

mentan og at vekja ans hjá 

ungdóminum fyri andligum virðum, 

ítrótti og rørslu.”  

 

2. Í § 2, stk. 2, verður 2. pkt. orðað 

soleiðis:  “Næmingar, ið hava lokið 9. 

floks prógv fólkaskúlans ella hava 

samsvarndi aldur sum næmingar, ið 

hava lokið 9. floks prógv, verða 

roknaðir uppí.” 

 

3. Í § 3, nr. 4 verður aftan á 

“undirvísingartilfari” sett: “matur, ”. 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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1.2.1 Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.2.1.1. Orsøkir til uppskotið 

Endamál við lógarbroytingini 

Talan er um lógarbroytingar, sum eru gjørdar við tí endamáli at skapa greiðari lógarkarmar fyri 

verandi virksemi hjá háskúlum við atliti at ítótti og rørslu og at lækka aldursmarkið, so at  

næmingar, ið hava lokið 9. flokk fólkaskúlans ella hava samsvarandi aldur sum næmingar, ið hava 

lokið 9. flokk, kunnu verða tiknir inn á háskúlar. Harumframt verður skotið upp, at almenn 

siðmenning verður partur í virksemi háskúlans, og at matur verður nevndur ítøkiliga sum partur 

av rakstrarútreiðslunum. 

 

1.2.1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi lóggáva er løgtingslóg nr. 101 um studning til fólkaháskúlar frá 1. des. 1978, sum broytt 

við løgtingslóg nr. 67 frá 20. mai 1996. Bæði Føroya fólkaháskúli og Háskúlin í Suðuroy hava 

gjørt vart við, at aldursmarkið 17 ár er ein forðing, bæði hjá teimum ungu at koma á háskúla og í 

virkseminum hjá háskúlum, tí teir fáa ikki studning til næmingar, sum eru yngri enn 17 ár.  

 

Í broytingaruppskotinum verður skotið upp at lækka aldurin til, at næmingarnir hava lokið 9. floks 

prógv fólkaskúlans, ella at næmingarnir við skeiðsbyrjan hava samsvarandi aldur sum næmingar, 

ið hava lokið 9. floks prógv fólkaskúlans. Ikki ber til at siga, at næmingarnir skulu vera 15 ella 16 

ár, tí at tað veldst um, nær í skúlaárinum teir fylla. Undirvísingarskyldan byrjar 1. august í tí 

álmanakkaári, barnið fyllir sjey ár, og endar 31. juli, eftir at barnið hevur fingið regluliga 

undirvísing í 9 ár. Næmingarnir, sum fylla fyri 1. juli eru 16 ár, tá ið teir hava lokið 9. floks prógv, 

og næmingar, sum fylla eftir 1. juli, eru 15 ár og 6 til – 11 mánaðir.    

 

Eisini hava skúlarnir gjørt vart við, at trupult er at fremja fjølbroytt virksemi við atliti at 

høvuðsendamálinum, sum er at læra ungdómin føroyskt mál og føroyska mentan og at vekja ans 

hjá ungdóminum fyri andligum virðum. Háskúlin í Suðuroy leggur stóran dent á ítrótt og rørslu, 

og eru ítróttur og rørsla ikki partur av høvuðsendamálinum í galdandi lóg.  

 

1.2.1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við broytingaruppskotinum er at skapa umstøður hjá háskúlum at økja sítt virksemi við 

at taka inn næmingar, sum hava lokið 9. floks prógv fólkaskúlans ella hava samsvarandi aldur, og 

samstundis at nøkta ein tørv á undirvísingartilboðum fyri ungdóm. Eisini verður skotið upp, at 

ítróttur og rørsla verða partur av endamálinum hjá háskúlum, soleiðis at dentur verður lagdur á 

ítrótt og rørslu sum part av menningini hjá tí einstaka og eisini at tryggja greiðari lógarheimild. 

Harumframt at leggja dent á siðmenning sum part av læringini hjá øllum háskúlanæmingum og at 

tryggja lógarheimild fyri, at matur verður roknaður sum partur av rakstarútreiðslunum. 

 

1.2.1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Broytingarnar sambært lógaruppskotinum eru m.a., at aldursmarkið verður lækkað, og at ítróttur 

og rørsla verða partar av virkseminum hjá háskúlum. Eisini verður dentur lagdur á siðmenning 

sum partur í undirvísingini. 

 

Fyrimunirnir eru, at næmingar, sum hava gingið í 9. flokk, kunnu fara á háskúla og ikki bíða tvey  

ár, sum skipanin er í dag. Fleiri ungdómar fara tí ofta á eftirskúlar uttanlands, men nú fáa hesir 

næmingar møguleika at fara á háskúla í Føroyum. Virksemið hjá háskúlunum veksur við ætlaðu 

lógarbroytingini, tí fleiri næmingar, sum ikki røkka aldurmarkinum, søkja árliga á háskúla.  
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Vansin kann vera, at næmingarnir eru tvey ár yngri, og tí er neyðugt bæði at skipa 

undirvísingarátøkini sambært hesum og at hava økta ansing, serliga í vikuskiftunum. 

 

 

1.2.1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið um broytingar í løgtingslóg um studning til fólkaháskúlar hevur verið til ummælis hjá 

Føroya fólkaháskúla og Háskúlanum í Suðuroy. Viðmerkingarnar frá báðum háskúlunum eru 

lagdar hjá í ávikavist fylgiskjali 2 og fylgiskjali 3. 

 

Mentamálaráðið hevur viðgjørt innkomnu viðmerkingarnar. Landsstýrismaðurin í mentamálum  

tekur undir við viðmerkingunum frá Føroya Fólkaháskúla um, at neyðugt er at hækka 

rakstarstuðulin í mun til øktu ansingarábyrgdina í vikuskiftunum við atliti at næmingum, sum eru 

undir 17 ár. Eisini verður tikið undir við viðmerkingunum frá Føroya Fólkaháskúla um at hækka 

næmingastuðulin sambært øktum næmingatali, um aldurmarkið verður lækkað, so sum skotið 

verður upp í lógaruppskotinum. Játtaða upphæddin til næmingastuðul røkkur, sum er, til verandi 

virksemi.  

 

Landsstýrismaðurin í mentamálum tekur undir við ynskinum frá Háskúlanum í Suðuroy um at 

lækka aldurmarkið.  
 

 

1.2.2. Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

1.2.2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Ætlaðu broytingarnar í løgtingslógini um studning til fólkaháskúlar hava øktar fíggjarligar 

avleiðingar fyri landskassan við atlit at øktum virksemi, um aldurmarkið verður lækkað til 

næmingar, ið hava lokið 9. floks prógv fólkaskúlans ella hava samsvarandi aldur sum næmingar, 

ið hava lokið 9. flokk. Øktu útreiðslurnar eru til Føroya Fólkaháskúla og eru árliga mettar til: 

 Rakstrarútreiðslur til vakthavandi lærara í vikuskiftunum umleið kr. 26.000. 

 Næmingastuðul í mun til økt næmingatal umleið kr. 100.000.  

Háskúlin bjóðar styttri skeið í vár, meðan háskúlaskeiðið byrjar aftur eftir summarsteðgin. Sostatt 

verða meirútreiðslurnar fíggjarárið 2017 nakað lægri enn 126.000 

 

Møguleiki er at fíggja ein part av øktu útreiðslunum á Føroya Fólkaháskúla við at nýta møguligt 

avlop í øðrum skúlum. Ein annar møguleiki er at søkja um eykajáttan til Føroya Fólkaháskúla ella 

bíða við øktum virksemi til næsta fíggjarár.  

 

Játtanin til Háskúlan í Suðuroy er hækkað á Løgtingfíggjarlógini fyri 2017 við kr. 700.000, sum 

er ætlað til økt virksemi, og sum skuldi verið nøktandi fyri nýtt virksemi sambært uppskotinnum 

um broyting í løgtingslógini. 

 

1.2.2.2. Umsitingaligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

1.2.2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 
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Lógaruppskotið hevur ikki fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

1.2.2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur avleiðingarnar fyri umhvørvið.  

 

1.2.2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður ikki, at lógaruppskotið hevur fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar 

avleiðingar fyri ávís øki í landinum. Tað verða tó uttan iva fleiri ungfólk í Vági, og Háskúlin í 

Suðuroy leggur dent á ítrótt og rørslu, eisini uttandura. Hetta viðførir, at náttúran verður partur av 

undirvísingini. 

 

1.2.2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Hildið verður ikki, at lógaruppskotið hevur avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella 

felagsskapir. 

 

 

1.2.2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum.  

 

1.2.2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar.  

 

1.2.2.9. Marknaforðingar 

Lógaruppskotið elvir ikki til kendar marknaforðingar.  

 

 

1.2.2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella ger inntriv í onnur  inntriv 

í rættindi hjá fólki. 

 

1.2.2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld.  

 

1.2.2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld so sum nýtslugjald.   

 

1.2.2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur.  

 

1.2.2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ikki heimild til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin ella 

kommunur. 

 

1.2.2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  
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1.2.2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

1.2.2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Ja Ja  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

Til § 1, nr. 1 

Háskúlar hava sum høvuðsendamál at læra ungdómin føroyskt mál og føroyska mentan, men 

harumframt er umráðandi, at háskúlar eisini leggja áherðslu á almenna siðmenning, soleiðis at 

háskúlanæmingar kunnu ogna sær innlit og førleika at grunda yvir, seta orð á og umrøða demokrati, 

virðing, samstarv og eisini støðuna hjá tí einstaka sum partur av samfelagnum og samspælið 

millum menniskju og náttúru. 

 

Ítróttur og rørsla hava týdning fyri øll, bæði sum partur av vælveru og menningartilgongd, tí eiga 

ítróttur og rørsla at standa háskúlanæmingum sum heild í boði.  

 

Háskúlin í Suðuroy grundar stóran part av virksemi sínum á ymiskar greinar innan ítrótt og rørslu. 

Tað er tí neyðugt at tryggja, at lógarkarmurin fyri stuðulsveiting eisini fatar um ítrótt og rørslu sum 

part av høvuðsendamálinum, um Háskúlin í Suðuroy framhaldandi skal leggja stóran dent á ymsar 

ítróttargreinar og rørsluátøk. Skotið verður upp at broyta § 1 í løgtingslógini samsvarandi hesum.  

 

Til § 1, nr. 2 

Í fleiri førum eru tað næmingar, sum eru yngri enn 17 ár, sum søkja inn á háskúla bæði inn á 

Føroya Fólkaháskúla og Háskúlan í Suðuroy. Sambært fráboðan frá Háskúlanum í Suðuroy vóru 
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19 næmingar tilmeldaðir heystið 2016, men bara 10 luku aldursmarkið, sum er 17 ár. Løgtingið 

hevur í løgtingsfíggjarlógini samtykt at økja játtanina í 2017 við 700 tús. kr. til eitt víðkað 

ítróttaháskúlatilboð. Fortreytin fyri hesum er, at aldursmarkið verður lækkað. Skotið verður upp at 

broyta § 2 í løgtingslógini samsvarandi hesum. 

 

Til § 1, nr. 3 

Háskúlarnir eru vistarskúlar, og tí eru útreiðslur til mat ein partur av rakstrinum. Ivi hevur verið 

um, hvørt matur skal roknast við í rakstrarútreiðslurnar, tí hann ikki verður nevndur sum partur av 

rakstrarútreiðslunum. Køksútreiðslur hava seinastu árini verið roknaðar sum partur av 

rakstrarútreiðslunum á háskúlum, og mælt verður tí til, at matur verður nevndur sum partur av 

rakstrarútreiðslunum. Skotið verður upp at broyta § 3 í løgtingslógini samsvarandi hesum. 

 

Til § 2 

Vanlig áseting um gildiskomu. 

 

 

 

Mentamálaráðið, 7. mars 2017 

 

 

Rigmor Dam 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 

 

 

Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Viðmerkingar frá Føroya Fólkaháskúla 

Fylgiskjal 3: Viðmerkingar frá Føroya Fólkaháskúla 

Fylgiskjal 4: Viðmerkingar frá Háskúlanum í Suðuroy 

 

 

 

 


