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Hoyringarsvar viðvíkjandi uppskoti til løgtingslóg um ítróttarvedding 

 

Innlendismálaráðið hevur við skrivi dagfest 11. november 2010 sent omanfyri nevnda 
uppskot til løgtingslóg til Mentamálaráðið til hoyringar.  
 
Mentamálaráðið hevur hesar viðmerkingar: 
 
Til §§ 6, 7 og 8 

Í greinunum 6 til 8 verður skotið upp, at lóggeva um avgjald á 15 %. Innlendismálaráðið 
nevndir ikki løgtingslóg nr. 99 frá 29. desember 1998 um gjald av vinningi við 
burturluting v.m., sum longu hevur líknandi áseting. Hetta sær fyri Mentamálaráðnum út 
til at kunna enda við 15%  í gjaldi til landskassan og 15% til ítróttarvedding.  
 
Til § 9 

Parturin, sum Mentamálaráðið fær at umsita til barna- og ungdómsarbeiði, verður 
sambært lógaruppskotinum lækkaður úr 20% niður í 15%, svarandi til 0,4 mió.kr., um 
vit taka 2010 sum dømi. Hesi prosentini fara ístaðin til Happadráttargrunnin. Hetta tí at 
grunnurin komandi ársskiftið missir einastu inntøkukeldu sína, tá lógin um føroyskan 
happadrátt verður sett úr gildi. 
 
Í lógaruppskotinum verður ført fram, at barna- og undsómsarbeiði longu fær part av 
veddingarpengunum umvegis Føroya Ungdómsráð. Viðmerkjast skal, at stuðuls-
endamálini hjá FUR og Mentamálaráðnum eru ymisk. FUR nýtir bert umleið 10% av 
sínum veddingarpengum til stuðulsumsóknir, og tann stuðulin fer til limafeløgini. 
Stuðulin, ið Mentamálaráðið umsitur, verður allur latin eftir umsókn til tiltøk og 
verkætlanir til frama fyri barna- og ungdómsarbeiði eftir ávísum leiðreglum. 
Mentamálaráðið fær á hvørjum ári eitt stórt tal av skikkaðum umsóknum, og stuðulin er 
við til, at eisini stórar verkætlanir gerast møguligar. 
 
Mentamálaráðið skilir væl óhepnu støðuna, nú grunnurin verður uttan inntøkur, men 
frámælir niðurskurð í tí partinum, ráðið umsitur, tí talan er um stórt intriv í játtanina, ið 
frammanundan ikki røkkur til allar tær umsóknir, ið koma ár undan ári.  
 
Til § 14, stk. 2 

Mælt verður til at seta inn aftaná “ítróttarvedding v.m.”: “sum broytt við løgtingslóg nr. 
8 frá 30. mars 2004”. 

 
Vinarliga 
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