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Løgtingsmál nr. 110/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

húsarhaldsskúlar 

       (Undirvísingartilfar og matur sum partur av rakstrarútreiðslunum og aldursmark)  

 

                                                                 Uppskot 

                                                                      til 

                           løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um húsarhaldsskúlar 

        (Undirvísingartilfar og matur sum partur av rakstrarútreiðslunum og aldursmark)  

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 66 frá 13. mai  1992 um 

húsarhaldsskúlar, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 67 frá 20. mai 1996, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 11, stk. 1, nr. 5 verður orðað soleiðis: 

“Landskassin  rindar 70% av øllum 

øðrum góðkendum rakstrarútreiðslum,  

heruppií útreiðslur til læraralønir, ljós 

hita, leigu, umvæling av húsum, rentur, 

trygging, undirvísingartilfar og mat.” 

 

2. Í § 11, stk. 2, nr. 2 verður 2. pkt. orðað 

soleiðis:                                

“Næmingar, sum hava lokið 9. 

floksprógv fólkaskúlans ella hava 

samsvarandi aldur, verða roknaðir upp 

í ársnæmingatalið,” 

 

3. Í § 12, stk. 3 verður “fylt 16” broytt til 

“lokið 9. floks prógv fólkaskúlans ella 

hava samsvarandi aldur, sum 

næmingar, ið hava lokið 9. floks prógv 

fólkaskúlans.” 

 

 

§ 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 lógarheimild fyri, at 

matur og undirvísingartilfar verða partur av studningsheimilaðu rakstararútreiðslunum hjá 

húsarhaldsskúlum. Eisini verður skotið upp at lækkað aldurmarkið hjá næmingunum. 

 

1.2.1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi lóggáva er løgtingslóg nr. 66 frá 13. mai 1992 um húsarhaldsskúlar, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 67 frá 20 mai 1996.  

 

Húsarhaldsskúli Føroya hevur fleri ferðir gjørt vart við forðingina í § 11, stk. 1, nr. 5 í lógini 

við atliti at matvørum og undirvísingartilfari. Ásett er í § 11, stk. 1, nr. 5, at landskassin rindar 

70% av øllum øðrum góðkendum rakstrarútreiðslum, heruppií útreiðslur til læraralønir, ljós, 

hita, leigu, umvæling av húsum, rentur, trygging o.s.fr., tó ikki útreiðslur til matvørur og annað 

tílíkt undirvsingartilfar. 

 

Sambært galdandi lóggávu, § 11, stk. 2, pkt. 2 er ásett, at bert næmingar, sum hava aldur at fáa 

almennan stuðul, verða roknaðir uppí árnæmingatalið hjá skúlanum, og í § 12, stk. 3 er ásett, 

at treytin fyri, at næmingarnir fáa stuðul til eitt skeiði á einum húsarhaldsskúla, er, at teir við 

skeiðsbyrjan hava fylt 16 ár. Samsvar er ikki millum hesar ásetingar. Neyðugt er tí at gera 

einsljóðandi lógaráseting um, hvønn aldur næmingar á húsarhaldsskúlum skulu hava, bæði fyri 

at verða taldir upp í ársnæmingatalið og fyri at fáa næmingastuðul. 

 

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.    

 

1.2.1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við broytingaruppskotinum er at tryggja lógarheimild fyri, at matur og 

undirvísingartilfar verða roknað sum partur av studningsheimilaðu rakstarútreiðslunum hjá 

húsarhaldsskúlum. Endamálið við at lækkað aldurin, er tí at nógvir næmingar, sum hava lokið 

9. floks prógv fólkaskúlans søkja á húsarhaldsskúla, og tí er 16 ára aldursmarkið í verandi lóg  

ein forðing fyri,  upptøku hjá hesum næmingum. 

 

1.2.1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 
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Broytingarnar sambært lógaruppskotinum eru, at matur og undirvísingartilfar verða partur av 

stuðulsheimilaðu rakstrarútreiðslunum. Í verandi lóggávu er undantak gjørt fyri, at matur og 

annað tílíkt undirvísingartilfar  ikki verða roknað upp í studningsheimilaðu 

rakstrarútreiðslurnar. Húsarhaldsskúlar eru vistarskúlar, og tí er matur ein partur av dagliga 

rakstrinum. Harumframt er ein høvuðsuppgáva hjá húsarhaldssskúlum tengd at kosti, og tí eru 

matvørur neyðugt undirvísingartilfar og ein grundtreyt fyri at kunna skipa fjølbroytta 

undirvísing í matgerð.  

 

Eisini verður skotið upp at lækka aldursmarkið fyri upptøku í húsarhaldsskúla, so at næmingar, 

sum eru lidnir við 9. flokk, ella hava sama aldur, sum næmingar, ið hava lokið 9. flokk, kunnu 

verða tiknir inn á skúlan og telja við í ársnæmingatalið.  

 

1.2.1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið um broyting í løgtingslóg um húsarhaldsskúlar hevur verið til ummælis hjá 

Húsarhaldsskúla Føroya. Viðmerkingarnar frá Húsarhaldsskúla Føroya eru lagdar hjá í 

fylgiskjali 2. Húsarhaldsskúli Føroya hevur eisini sent inn viðmerkingar, tá ið lógaruppskotið 

um broyting í lógini um studning til háskúlar var til ummælis. Hesar viðmerkingar verða lagdar 

hjá sum fylgiskjal 3. Mentamálaráðið hevur viðgjørt innkomnu viðmerkingarnar. 

Landsstýrismaðurin í mentamálum tekur undir við viðmerkingunum frá Húsarhaldsskúlanum 

um, at matur og undirvísingartilfar verða partur av studningsheimilaðu rakstrarútreiðslunum 

hjá húsarhaldsskúlum. Eisini tekur landsstýrismaðurin í mentamálum undir við, at 

aldursmarkið fyri upptøku verður lækkað. 

 

 

1.2.2. Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

1.2.2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Ætlaðu broytingarnar í løgtingslógini um húsarhaldsskúlar hava øktar fíggjarligar avleiðingar 

fyri landskassan við atlit at, at matur og undirvísingartilfar sum heild verða partur av 

studningsheimilaðu rakstararútreiðslunum sambært § 11, stk. 1, nr. 5, har ásett er, at 

landskassin rindar 70% av øllum góðkendum rakstarútreiðslum. 

 Rakstrarútreiðslurnar hjá Húsarhaldsskúla Føroya til mat eru árliga umleið 225 tús. kr. 

Árliga stuðulsveitingin til mat verður sostatt umleið 158 tús. kr. 

 Rakstrarútreiðslur hjá Húsarhaldsskúla Føroya til undirvísingartilfar eru mettar til 100 

tús. kr. Árliga stuðulsveitingin til undirvísingartilfar verður sostatt umleið 70 tús. kr. 

 

Um tilmæltu lógarbroytingarnar skulu fáa týdning fyri raksturin hjá Húsarhaldsskúla Føroya, 

er neyðugt til komandi fíggjarlóg at hækka árliga studningin til skúlan við umleið 230 tús. kr., 

tí annars má Húsarhaldsskúlin lækka samsvarandi um aðrar rakstrarútreiðslur. Nógv virksemi 

er á Húsarhaldsskúla Føroya, og tí er raksturin samsvarandi. Næmingatilgongdin á 

Húsarhaldsskúla Føroya er stór, og tí hevur Húsarhaldsskúli Føroya ikki møguleika at fáa 

næmingastuðul til styttri skeiðini eins og t.d. háskúlarnir hava fingið, tí at húsarhaldsskeiðini 



 
 
 

 

MENTAMÁLARÁÐIÐ  

                                                     
                                  

 
 

Hoyvíksvegur 72  •  Postrúm 3279  •  FO-110  Tórshavn 
 +298 30 65 00  •   +298 30 65 55 •   mmr@mmr.fo • www.mmr.fo 

 

 

 

 

hava verið fullmannað á hvørjum ári, og næmingastuðulin røkkur, sum er, bara til árliga 

húsarhaldsskeiðið. 

 

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 

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.  

 

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 skattir og avgjøld.  

 

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.  
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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.  

 

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 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

Til § 1, nr. 1 

Húsarhaldsskúli Føroya er vistarskúli, og tí eru útreiðslur til mat ein partur av rakstrinum. 

Sum er hevur matur og undirvísingartilfar annars, herundir rávørur til matgerð, tilfar til 

handarbeiði og handbøkur,  ikki verið partur av rakstrarstuðlinum til skúlan. Tískil hava 

næmingarnir  umframt næmingagjald,  sjálvir goldið kr. 3.500 fyri tilfar. Skotið verður upp at 

broyta § 11, stk. 1, nr. 5 í løgtingslógini samsvarandi hesum. Hetta er  sama skipan 

viðvíkjandi mati, sum ætlanin er skal verða galdandi fyri háskúlar. 
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Til § 1, nr. 2 og 3 

Mælt verður til at broyta ásetingina um 16 ár til næmingar, ið hava lokið 9. floks prógv 

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

er, at næmingastuðul ikki verður veittur húsarhaldsskúlum til næmingar, sum  eru yngri enn 16 

ár, tá ið teir byrja á húsarhaldskúla. Næmingar, sum eru yngri enn 16 ár, men sum hava lokið 

9. floks prógv, hava tí ikki verið tiknir inn á húsarhaldsskúla.  

 

Til § 2 

Vanlig áseting um gildiskomu. 

 

 

 

                                               Mentamálaráðið, 7. mars 2017  

 

                                                             Rigmor Dam  
                                                            landsstýrismaður 

 

 

                                                                                                                 /Poul Geert Hansen  

 

 

Fylgisskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Viðmerkingar frá Húsarhaldsskúla Føroya 

Fylgiskjal 3: Viðmerkingar frá Húsarhaldsskúla Føroya 

 

 


