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Løgtingsmál nr. 111/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

lestrarstuðul 

(Studningur til aspirantar 12. mánaðin, stuðulsupphæddir ikki javnaðar í 2017 og heimild til 

Studna at lata upplýsingar til TAKS) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um lestrarstuðul 

(Studningur til aspirantar 12. mánaðin, stuðulsupphæddir ikki javnaðar í 2017 og heimild til 

Studna at lata upplýsingar til TAKS) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um 

lestrarstuðul, sum broytt við løgtingslóg nr. 

76 frá 25. mai 2009, løgtingslóg nr. 154 frá 

14. desember 2009, løgtingslóg nr. 135 frá 

28. desember 2010, løgtingslóg nr. 174 frá 

29. desember 2011, løgtingslóg nr. 49 frá 

15. mai 2014, løgtingslóg nr. 41 frá 7. mai 

2015, løgtingslóg nr. 102 frá 3. november 

2016 og løgtingslóg nr. 53 frá 6. mai 2016 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 17, stk. 1, 3. pkt. verður aftan á 

“uppihaldarum” sett: “og aspirantum”. 

 

2. Í § 19, stk. 1 verður 2. pkt. orðað 

soleiðis: 

“Tó verða nevndu stuðulsupphæddir ikki 

javnaðar 1. august 2017.” 

 

3. Í § 23 verður sum stk. 3. sett: 

“Stk. 3. Studna verður heimilað at lata 

víðari til TAKS neyðugar upplýsingar 

um lestrarvirkni hjá lesandi, sum vegna 

útbúgving fyribils hava tilhald uttan fyri 

Føroyar, soleiðis, at  nevndu persónar 

kunnu sleppa undan skylduni at rinda 

kringvarpsgjald, hóast hesi framvegis 

eru skrásett sum búsitandi í Føroyum.” 

 

 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

Endamálið við uppskotinum er: 

1) at heimild verður givin at lata aspirantum studning 12. mánaðin. Aspirantar eru tey, ið eru 

undir útbúgving í aspirantskipanini innan maritima útbúgvingarøkið. Aspirantar eru undir 

útbúgving allar 12 mánaðirnar í árinum, og tískil hava teir ikki frí 12. mánaðin.   

 

2) at broyta prístalsjavningina á lestrarstuðlinum fyri at forða fyri, at 

lestrarstuðulsupphæddirnar verða lækkaðar orsakað av lækking í prístalinum. 

 

3) at lestravirkin lesandi uttanlands, ið fyribils  hava tilhald uttan fyri Føroyar, kunnu sleppa 

undan skylduni at rinda kringvarpsgjald, hóast hesi framvegis hava bústað í Føroyum. 

 

Hoyring 

 

Uppskotið er sent til hoyringar hjá: 

 

1) Meginfelag Føroyskra Studenta (MFS) 

2) Næmingafeløgum á hægri, vinnu- og miðnámsskúlunum 

3) Vinnuskúlum, hægri útbúgvingar stovnum og miðnámsskúlum 

4) Skipara- og navigatørfelagnum 

5) Maskinmeistarfelagnum 

6) Vinnuhúsinum 

7) Altjóða Skrivstovuni 

8) Fíggjarmálaráðnum 

9) Gjaldstovuni 

10) Dátueftirlitinum 

11) Kringvarpinum 

12) Lestrarvegleiðarafelagnum 

 

Hoyringarsvar eru komin frá: Dátueftirlitinum, Sjónámi, Maskinmeistarafelagnum og Kringvarpi 

Føroya, sum ongar viðmerkingar hava til løgtingslógaruppskotið. Lestrarvegleiðarafelagið 

viðmerkir m.a., at tey meta rættast vera, at øll lesandi fáa studning í 12 mánaðir. Føroya Skipara- 

og Navigatørfelag tekur undir við uppskotinum og hevur annars ymsar aðrar viðmerkingar 

viðvíkjandi viðurskiftum hjá aspirantunum.  

 

Miðnám á Kambsdali og Vinnuhúsið (Reiðarafelagið fyri Farmaskip) hava eftir, at 

hoyringarfreistin var farin, sent Mentamálaráðnum hoyringarsvar, sum eru viðløgd til kunningar.  

 

1.2.2. Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

1.2.2.1 Fíggjarligar avleiðingar fyri landið:  

1) Heimild at geva aspirantum lestrarstuðul 12. mánaðin krevur grundleggjandi 

broytingar í teldukervinum hjá Studna. Hesar eru mettar at kosta umleið kr. 75.000 

tús. Útreiðslur at geva aspirantum studning 12. mánaðin kostar, sum er áleið kr. 

50.000 í 2017 fyri teir umleið 10 næmingarnar, sum eru í skipanini í dag. 
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2) At lestrarstuðulsupphæddirnar ikki verða prístalsjavnaðar pr. 1. august 2017 við 

minus 0,3%, hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landskassan. Støddin av meirnýtsluni 

hjá Studna verður umleið kr. 150.000 í 2017, og upp á ársbasis er meirnýtslan umleið 

kr. 300.000. Rúm er fyri hesum á fíggjarlógini, tí roknað er ikki við eini 

prístalslækking. 

3) Hevur ikki nýggjar fíggjarligar avleiðing, tí hetta er áseting av verandi praksis, eftir at 

kringvarpgjaldið varð umlagt nýggja skipan. 

 

1.2.2.2 Fíggjarligar og sosialar avleiðingar fyri ávísar bólkar:  

1) Lógaruppskotið bøtir um livikorini hjá aspirantum. 

2) At prístalsjavningin verður sett úr gildi ger, at stuðulin ikki verður  lækkaður, sum hann 

annars hevði verið, um lógarbroytingin ikki varð framd. 

3) Lógaruppskotið er áseting av verandi praksis, eftir at kringvarpgjaldið var umlagt til 

nýggja skipan og bøtir hetta sostatt um livikorini hjá teimum, sum lesa eftir ÙSUN 

skipanini og eru skrásett at búgva í Føroyum.   

 

1.2.2.3 Umsitingarligar avleiðingar: 

Lógaruppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri teldukervið hjá Studna. 

 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri kommunalar myndugleikar, ávís øki í 

landinum ella fyri vinnu. 

 

1.2.2.4 Umhvørvisligar avleiðingar: 

Lógaruppskotið hevur ongar umhvørvisligar avleiðingar. 

 

1.2.2.5 Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum:  

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

1.2.2.6 Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur: 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 

 

1.2.2.7 Marknaðarforðingar: 

  Lógaruppskotið elvir ikki til marknaðarforðingar.  

  

 

  

Fyri  

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/ øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

bólkar  

Fyri 

vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 

Ja 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  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

 

Til § 1, nr. 1 

Skotið verður upp, at aspirantar fáa studning 12. mánaðin. Aspirantar eru tey, ið eru undir 

útbúgving í aspirantskipanini innan maritima økið.   

 

Til § 1, nr. 2 

Í sambandi við lógarbroytinginarnar er at siga, at sambært § 19 í lestrarstuðulslógini skulu 

stuðulsupphæddirnar í § § 7 – 12 í lógini prístalsjavnast 1. august á hvørjum ári. Um uppskotna 

ásetingin ikki verður sett inn í lógina, kemur hetta at viðføra, at stuðulsupphæddirnar fara at 

lækka við 0,3% pr. 1. august 2017, tá ”prosentvísa broytingin í miðalprístalinum fyri undanfarna 

ár í mun til miðalprístalið fyri árið undan hesum” er minus 0,3 %. Vanliga hækkar prístalið, men 

hetta er fjórða árið á rað, at prístalið er lækkað.  

 

Til § 1, nr. 3 

Síðani nýggja ásetingin um kringsvarpsgjald kom í gildi, hava Studni og Kringvarp Føroya 

samstarvað um viðurskiftini hjá lestrarvirknum lesandi uttanlands, ið hava búðstað í Føroyum, 

soleiðis at hesi eru frítikin fyri at gjalda kringvarpsgjald. Mett verður, at henda loysnin, sum nú 

verður skotin upp, verður betri ella lættari at umsita. 

 

 

Til § 2 

Vanlig áseting um gildiskomu.  

 

 

 

Mentamálaráðið, 7. mars 2017 

 

 

Rigmor Dam 

landsstýrismaður 

/ Poul Geert Hansen   
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Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Hoyringarsvar frá Dátueftirlitinum 

Fylgiskjal 3: Hoyringarsvar frá Sjónámi 

Fylgiskjal 4: Hoyringarsvar frá Maskinmeistarafelagnum 

Fylgiskjal 5: Hoyringarsvar frá Kringvarpi Føroya 

Fylgiskjal 6: Hoyringarsvar frá Lestrarvegleiðarafelagnum 

Fylgiskjal 7: Hoyringarsvar frá Føroya Skipara- og Navigatørfelagi 

Fylgiskjal 8: Hoyringarsvar frá Vinnuhúsinum (Reiðarafelagið fyri farmaskip) 

Fylgiskjal 9: Hoyringarsvar frá Miðnámi á Kambsdali 

 

 


