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Løgtingsmál nr. 24/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um lestrarstuðul 

(Upphæddirnar í ferðastudninginum broyttar, og lestrarstuðul í 12 mánaðir til teirra, ið lesa hægri 

lestur) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um lestrarstuðul 
(Upphæddirnar í ferðastudninginum broyttar, og lestrarstuðul í 12 mánaðir til teirra, ið lesa hægri 

lestur) 

 

 

 

§ 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, løgtingslóg nr. 53 frá 6. mai 2016 og 

løgtingslóg nr. 74 frá 29. mai 2017, verða 

gjørdar hesar broytingar:  

 

 

1. § 14, stk. 3 verður orðað soleiðis:  

”Stk. 3. Upphæddirnar fyri tey lesandi og 

børn teirra eru ásettar í skjali 1.” 

 

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

“veittur” sett: “teimum, ið lesa hægri 

lestur,” 

 

3. Skjal 1 verður sett sum skjal 1 til 

løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um 

lestrarstuðul. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2018. 
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Skjal 1 

 

 

“Skjal 1 

 

 

Ferðastudningur sambært § 14, stk. 3 

 

 

 Danmark Europa 

(- Danmark og 

Grønland) 

Aðrastaðni 

Lesandi kr.1.500 kr. 3.100 kr. 4.100 

Børn: 0 – 1 ár kr.    200 kr.    400  kr.    600  

Børn: 2 – 11 ár kr.    900 kr. 1.800 kr. 3.000  

Børn: 12 – 16 ár kr. 1.500 kr. 3.100 kr. 4.100 

 

” 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

Endamálið við uppskotinum er: 

 

1) at lækka ferðastudningin til lesandi úr kr. 2.400 í kr. 1.500, umframt at ferðastudningurin 

hjá børnum hjá lesandi verður tillagaður. Endamálið við broytingini er at tillaga 

ferðastudningin, so hann samsvarar við galdandi marknaðarprísir. 

2) at veitast kann teimum, ið lesa hægri lestur, studningur í 12 mánaðir. Endamálið er at 

styrkja um fíggjarligu støðuna hjá teimum, ið lesa hægri lestur. 

 

Hoyring 

Uppskotið er sent til hoyringar hjá: 

1) Studna 

2) Fróðskaparsetri Føroya 

3) Meginfelag Føroyskra Studenta (MFS) 

4) Næmingafeløgum á hægri útbúgvingum og á vinnuskúlunum 

5) Altjóða Skrivstovuni 

6) Fíggjarmálaráðnum 

7) Dátueftirlitinum 

8) Lestrarvegleiðarafelagnum 

 

Løgtingslógaruppskotið er ein fylgilóg til uppskot til fíggjarløgtingslógina fyri 2018, og 

hoyringarfreistin var ikki liðug, áðrenn uppskotið var latið Løgtinginum. 

 

1.2.2 Kapittul 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

1.2.2.1  Fíggjarligar avleiðingar fyri landið 

1) Broytingin í ferðastudninginum hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Um 

broytingarnar í løgtingslógini fáa gildi frá 1. januar 2018, verður mett, at sparast kunnu 

umleið mió. kr. 1,7 í játtanini á løgtingsins fíggjarlóg til lestrarstuðul í 2018.  

2) Broytingin í 12. mánaðinum hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið. Mett verður, at 

útgjaldið til stuðulsveitingar hækkar við umleið mió. kr. 5 í fíggjarárinum 2018 og 

frameftir. 

3) Heimildin at veita lesandi á hægri útbúgvingunum lestrarstuðul (lestrarstudning og 

lestrarlán) 12. mánaðin krevur grundleggjandi broytingar í teldukervinum hjá Studna. 

Studni hevur biðið um meting frá veitaranum, og neyðugt verður at gera broytingar bæði 

í studningsskipanini og lánsskipanini. Fíggjarligu avleiðingarnar av broytingini í 

teldukervinum fyri tey umleið 1.000 lesandi eru mettar at verða umleið tkr. 225 í 

fíggjarárinum 2018. 

 

1.2.2.2 Fíggjarligar og sosialar avleiðingar fyri ávísar bólkar 

1) Seinastu árini er marknaðarprísurin á ferðaseðlum lækkaður munandi. Í dag kann ein 

lesandi keypa ferðaseðil aftur og fram til Danmarkar fyri góðar 1.200 kr. Broytingin í 

ferðastudninginum uttanlands hevur við sær, at upphæddirnar til lesandi og børn teirra 

lækka, men kortini samsvara við galdandi ferðaseðlaprísir til lesandi. 

2) Broytingin at veita lestrarstuðul í 12 mánaðir í staðin fyri 11 mánaðir bøtir um livikorini 

hjá teimum, ið lesa hægri lestur. Broytingin hevur við sær, at lesandi á hægri 

útbúgvingum og á styttri vinnuførleikagevandi útbúgvingum fáa studningin til livikostnað 

útgoldnan í juli, sum áður hevur verið undantikin. Mánaðarligi stuðulin er kr. 4.315,00. 
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12. mánaðin fevnir eisini um lestrarlán. Tað merkir, at lesandi, ið hava tikið lestrarlán, 

eisini fáa lánið útgoldið í juli, sum áður hevur verið undantikin. Lestrarlánsupphæddin er 

í mesta lagi kr. 2.419,00 um mánaðin. Leggjast skal afturat, at 12. mánaðurin er bert 

galdandi í útbúgvingartíðini, soleiðis at skilja, at um útbúgvingin endar í juni, verður 

stuðul (studningur og lán) ikki útgoldin í juli. 

 

1.2.2.3 Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna.  

 

1.2.2.3 Umsitingarligar avleiðingar 

Lógaruppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri teldukervið hjá Studna. 

 

1.2.2.4 Umhvørvisligir 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 

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 Ja Nei 

Umsitingar-ligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvis-ligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í mun 

til altjóða avtalur 

og reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  

 

 

 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 
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Til § 1, nr. 1 

Upphæddirnar við broytingini eru settar inn í fylgiskjal 1. Skjalið er ein innlimaður partur av 

lógini.  

Sambært galdandi ásetingum eru upphæddirnar fyri ferðastudning hesar: 

 

 Danmark Europa 

(- Danmark og 

Grønland) 

Aðrastaðni 

Lesandi kr. 2.400 kr. 4.000 kr. 5.000 

Børn: 0 – 1 ár kr.    300 kr.    500 kr.    700 

Børn: 2 – 11 ár kr. 1.400 kr. 2.300 kr. 3.500 

Børn: 12 – 16 ár kr. 2.400 kr. 4.000 kr. 5.000 

 

Skotið verður upp, at upphæddirnar fylgja galdandi marknaðarprísum og verða broyttar, sum víst 

í talvuni niðanfyri: 

 

 Danmark Europa 

(- Danmark og 

Grønland) 

Aðrastaðni 

Lesandi kr. 1.500 kr. 3.100 kr. 4.100 

Børn: 0 – 1 ár kr.    200 kr.    400  kr.    600  

Børn: 2 – 11 ár kr.    900 kr. 1.800 kr. 3.000  

Børn: 12 – 16 ár kr. 1.500 kr. 3.100 kr. 4.100 

 

Eins og ásett er í § 15 stk. 3 í lógini, koma broytingarnar eisini at galda fyri  

verkætlanarstudningin, ið er fyri ferðing millum lond, og kann veitast umsøkjara, ið skrivar størri 

uppgávur í sambandi við lesnað, er í starvsvenjing ella uppiheldur seg á øðrum lærustovni sum 

part av útbúgvingini. 

 

Til § 1, nr. 2  

Sambært galdandi áseting um studning 12. mánaðin í útbúgvingartíðini (§ 17, stk. 1 í lógini) so 

fevnir henda um einsamallar uppihaldarar og aspirantar. Skotið verður upp, at henda skipan 

eisini skal fevna um tey, ið lesa hægri lestur. Endamálið er at bøta um livikorini hjá teimum, ið 

lesa hægri lestur. Broytingin skal eftir ætlan eisini virka fyri, at tey ungu ikki av fíggjarligum 

ávum leita sær av landinum at lesa hægri lestur, og at tey skjótari gera seg liðug við útbúgvingina 

í Føroyum. Við hægri lestri skilst tey, sum lesa á hægri lærustovni og styttri 

vinnuførleikagevandi útbúgvingum. 

 

Til § 1, nr. 3 
Skjal 1 er ein innlimaður partur av lógini, og lýsir, hvørjar stuðulsupphæddirnar eru sambært 

lógaruppskotinum. 

 

Til § 2  

Skotið verður upp, at løgtingslógin kemur í gildi 1. januar 2018. 
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Mentamálaráðið, 28. september 2017 

 

 

 

Rigmor Dam 

landsstýrismaður 

/ Poul Geert Hansen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Fylgiskjøl 

1. Javntekstur 

2. Avrit av simulering – ferðastuðulsupphæddir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


