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Viðvíkjandi broyting í lóg um ítróttarvedding, mál nr. 10/00214-1 
 
Føroya Ungdómsráð (FUR) hevur viðgjørt uppskotið um broytingar í 
lógini um ítróttarvedding, og hevur hesar viðmerkingar til 
uppskotið. 
 
Tað harmar okkum almyki, at Sp/f Ítróttarvedding stendur 
frammanfyri at missa pening, í sambandi við at login verður broytt 
í Danmark, og vilja tískil leggja dent á at føroyskir mynduleikar 
tryggja tí inntøku sum felagið hevur havt, so gott sum gjørligt.  
 
Í FUR merkja vit ein vaksandi áhuga fyri skipaðum barna- og 
ungdómsarbeiði í Føroyum, og samanbera vit tað við at minni 
peningur kann metast at vera millum folk, so kunnu vit ganga út frá 
at tann upphædd, tó lítil, sum FUR fær frá Ítróttarvedding er orsøk 
til at børn og ungdómur eisini kunnu luttaka í tí mentanarliga 
arbeiði sum feløgini gera. Havast skal í huga at peningurin sum 
verður býttur til FUR fer í stóran mun óskorin út til okkara 
limafeløg, og koma tískil eisini tí einstaka liminum beinleiðis til 
góðar. 
 
Uppskotið leggur eisini upp til at taka happadráttin við í býtið av 
peningi. Hettar vilja vit ikki mótmæla, men vilja visa á vandan av 
at býta upphæddirnar meira enn tær eru. Tað er lítið nokk sum er.  
Tað er eisini vert at leggja merki til, at tey, sum eru fevnd av 
býtinum í lógini, øll eru partaeigarir í Sp/f Ítróttarvedding, og 
hava tí sett pening í felagið tá tað bleiv stovna. 
 
Tað er av stórsta týdningi at FUR kann varveita so nógv sum 
gjørligt av peninginum, serliga tá ein hevur í huga at upphæddin 
kann minka, og vilja tí mæla frá at broytingar verða gjørdar í 
verðandi løtu.  
 
Føroya Ungdómsráð vónar at uppskotið verður viðgjørt væl, og at FUR 
eisini verður hoyrt seinni í tilgongdini. 
 
Vinarliga 
Føroya Ungdómsráð 
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