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Svar í samband við lóg um ítróttarvedding, mál nr. 10/00214-1 

Føroya Ungdómsráð(FUR) vil  vísa til okkara svarskriv frá 1. des. Tó vilja vit enn einaferð gera greitt, at 
vit meta ikki tíðina verða ta røttu til at luta veddingarpeningin millum fleiri enn tey trý, sum eiga P/F 
Ítróttarvedding. 

Støðan er ógreið í løtuni viðv. hvussu stór upphæddin til ítróttarvedding fer at verða komandi árini, eftir 
ætlaðu lógarbroytingina í Danmark. Hetta skapar ótryggleika fyri ein felagsskap sum FUR, og tað verður 
ikki betur av, at upphæddin nú skal lutast millum fleiri enn tey trý, sum eiga P/F Ítróttarvedding.  

Bæði ÍSF, FUR og MMR vísa í sínum svarskrivum á tað óhepna við at broyta, hvussu 
veddingarpeningurin verður býttur.  Tað undrar okkum, at IMR ikki hevur tikið hetta til eftirtektar. 

Føroya Ungdómsráð og Mentamálaráðið eiga tilsamans 50% av ítróttarvedding,  men fáa nú bert tillutað 
35% av veddingarpeninginum, um Happadráttargrunnurin eisini verður partur av Ítróttarvedding. Hetta 
kemur at raka meint hjá teimum, sum fáast við sjálvboðið barna- og ungdómsarbeiði kring landi.  

FUR mælir til at halda fast í verandi skipan, har veddingarpeningurin verður býttur til tey trý sum eiga 
Ítróttarvedding. Skal nøkur broyting fremjast, so áttu broytingin at verið tann, at samsvar varð millum tað 
hvør eigur í Ítróttarvedding og tann partin, sum hvør fær tillutaðan í veddingarpeningi. T.v.s at FUR eigur 
at fáa 30% ístaðin fyri tey 20% vit fáa í dag. 

Vit hava sent umbøn til IMR um fund við landsstýriskvunna fyri at umrøða hetta mál við hana. Vónandi 
frætta vit aftur um ein fund skjótast til ber. 
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