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Løgtingsmál nr. 170/2011: Uppskot til løgtingslóg um málráð  

 

Uppskot  

 

til 

 

løgtingslóg um málráð 

 

Stovnurin 

§ 1. Málráðið er málrøktar- og mál-
menningarstovnur, skipaður undir lands-
stýrinum og í virksemi sínum óheftur av 
politisku skipanini. 
 

Endamál 

§ 2. Málráðið hevur til endamáls: 
1) at menna føroyska málið, 
2) at vegleiða, ráðgeva og gera niðurstøður 

í málspurningum, 
3) at áseta føroyska stavseting. 

 

Skipan 

§ 3. Málráðið er skipað sum umboðsráð og 
við einari starvsnevnd. Í Málráðið tilnevnir 
landsstýrismaðurin 15 umboð. Landsstýris-
maðurin tilnevnir sjálvur tvey umboð. Hini 
umboðini verða tilnevnd eftir tilmæli frá 
stovnum, feløgum o.ø., sum hava áhuga fyri, 
ella sum arbeiða við føroyska málinum, tó 
soleiðis, at Fróðskaparsetur Føroya, 
Móðurmálslærarafelag Føroya, Javnstøðu-
nevndin, Navnanevndin, Nám, Rithøvunda-
felag Føroya og Staðarnavnanevndin altíð 
tilmæla hvør sín lim í Málráðið. Málráðið 
situr í fýra ár í senn, og kunnu limirnir sita 
tvey skeið á rað.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin tilnevnir limirnar 
í Málráðið, og tilnevnir millum limirnar 

formann og næstformann, ið báðir skulu 
hava málfrøðiliga ella aðra viðkomandi 
útbúgving, ella sum sita í starvi, ið ger teir 
skikkaðar til at átaka sær uppgávur av 
slíkum slagi. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta 
neyvari reglur um at tilnevna limir í 
Málráðið. 
 
§ 4. Málráðið skipar seg við eini 
starvsnevnd. Í starvsnevndini sita 
formaðurin og næstformaðurin í Málráðnum 
og tríggir nevndarlimir, sum Málráðið velur 
millum limirnar í ráðnum. 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir starvs-
skipan og nærri reglur um virksemið hjá 
Málráðnum og starvsnevndini. 
 

Uppgávur 

§ 5. Málráðið ger niðurstøður í 
málspurningum. 
Stk. 2. Málráðið gevur landsstovnum og 
almenningi vegleiðing, ráð og upplýsing í 
spurningum um føroyskt mál í talu og skrift. 
Almennir myndugleikar hava skyldu at 
fylgja niðurstøðum Málráðsins.  
Stk. 3. Málráðið svarar málspurningum frá 
stovnum og einstaklingum og eigur at 
samstarva við fjølmiðlar, stovnar og 
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almennar myndugleikar, ið hava stóra 
málsliga ávirkan.  
Stk. 4. Málráðið skal í samvinnu við 
yrkisbólkar menna gott føroyskt yrkismál.  
Stk. 5. Málráðið skipar fyri átøkum, 
málinum at frama. 
 
§ 6. Málráðið savnar og skrásetir nýkomin 
orð, máliskur, framburðir og onnur málslig 
fyribrigdi í føroyskum og er til hjálpar at 
velja og evna til nýggj orð.  
 
§ 7. Málráðið ritstjórnar og greiðir til útgávu 
eina føroyska stavsetingarorðabók, sum 
landsstýrismaðurin løggildar.  
Stk. 2. Stavsetingarorðabókin ásetir stavrað, 
stavseting, bending, teknseting og tílíkt. Í 
sambandi við nýggjar útgávur av 
stavsetingarorðabókini, kann Málráðið gera 
rættingar og broytingar.  
Stk. 3. Landsstýrismaðurin skal góðkenna 
størri og meira yvirskipaðar broytingar í 
stavsetingarorðabókini. 
Stk. 4. Almennir myndugleikar hava skyldu 
at fylgja ásetingunum í stavsetingar-
orðabókini.  
 

Samstarv 

§ 8. Málráðið samstarvar við Fróðskapar-
setur Føroya, so tryggjað verður, at vitan og 
førleikar, ið eru á málsliga økinum, verða 
gagnnýtt til fulnar.  

Stk. 2. Málráðið samstarvar við Staðar-
navnanevnd og Navnanevnd eins og við 
aðrar viðkomandi partar. 
Stk. 3. Málráðið samstarvar við aðrar 
málnevndir og samsvarandi stovnar í hinum 
Norðurlondunum.  
 

Skrivstovu- og fundarhald 

§ 9. Málráðið hevur egið skrivstovuhald, 
men kann samstarva við aðrar stovnar. 
Stk. 2. Skrivstova Málráðsins hevur um 
hendur dagliga virksemið undir umsjón 
formansins. 
Stk. 3.  Skrivstova Málráðsins er mannað við 
fólkum, sum hava málsliga útbúgving í 
føroyskum ella á einhvønn hátt hava 
prógvað kunnleika og hegni til føroyskt 
málstarv. 
Stk. 4. Landskassin rindar útreiðslurnar av 
virkseminum hjá Málráðnum, íroknað 
fundar- og ferðapening o.l. til limirnar í 
ráðnum og í starvsnevndini. 
 

Gildiskoma 

§ 10. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 
januar 2013. 
Stk. 2. Samstundis fer úr gildi kunngerð nr. 
14 frá 7. januar 1985 um reglugerð fyri 
Føroysku málnevndina. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin skal eftir 3 árum 
leggja fyri Løgtingið frágreiðing um, hvørt 
lógin virkar eftir ætlan, og kanna um til ber 
at áseta reglur um Málráð, Staðarnavna-
nevnd og Navnanevnd í somu lóg.
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Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

 

Inngangur til gongdina í málinum 
Uppskot til løgtingslóg um málráð hevur áður verið fyri á bæði politiskum og formligum 
landsstýrisfundi í 2011. Somuleiðis varð uppskotið sent Løgtinginum tann 24. februar í 2011.  

Í sambandi við 2. viðgerð av lógaruppskotinum skrivaði Mentanarnevndin álit. Uppskotið fall 
síðan burtur sbrt. stýrisskipanarlógini § 15, stk. 3, tí málið ikki var liðugt viðgjørt, tá tingsetan 
endaði 1. juni 2011. 

Málið varð aftur lagt fram august/september 2011, men fall aftur burtur sbrt. 
stýrisskipanarlógini § 15, stk. 3, tí at løgtingsval varð útskrivað tann 27. september 2011 til at 
verða leygardagin tann 29. oktober 2011, og málið var ikki liðugt viðgjørt á tingi fyri valið. 
Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá avvarðandi pørtum veturin 2010/2011, tí verður mett, 
at tað ikki er neyðugt við nýggjum hoyringarumfari. 

Mentamálaráðið hevur tikið øll broytingaruppskotini hjá Mentanarnevndini viðv. 
upprunauppskotinum frá 24. februar 2011 til eftirtektar og hevur arbeitt tey inn í uppskotið og 
leggur nú fram eitt uppskot, sum er tillagað løgfrøðiliga, men innihaldsliga er tað í 
høvuðsheitum sama uppskot sum upprunauppskotið við ávísum tekniskum broytingum. 

Broytingaruppskot frá Mentanarnevnd Løgtingsins í mun til uppskotið, sent Løgtinginum 

24. februar 2011: 

1) Í § 2 verða orðini ”at vegleiða og gera av málspurningar” broytt til: ”at vegleiða, ráðgeva 
og gera niðurstøður í málspurningum”. 
2) Í § 3, stk. 1 verða orðini: ”í mesta lagi” strikað. 
3) § 4, stk. 2 verður orðað soleiðis: 
”Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um virksemið hjá Málráðnum og 
starvsnevndini.” 
4) § 4, stk. 3, 4, og 5 verða strikað. 
5) § 5 verður strikað. 
6) § 6, stk. 1 verður orðað soleiðis: 
”§ 6. Málráðið ger niðurstøður í málspurningum. Almennir myndugleikar hava skyldu til at 
fylgja niðurstøðum Málráðsins.” 
7) Í § 8 verður setningurin: ”Almennir stovnar, sum landsstýrið varðar av, hava skyldu at 
fylgja teimum reglum, sum Málráðið ásetir.” broytt til: ”Almennir myndugleikar hava skyldu 
at fylgja ásetingunum í stavsetingarorðabókini.” 
8) § 9 verður strikað. 
9) Í § 12 verður sum nýtt stk. 3 sett: 
”Stk. 3. Landsstýrismaðurin skal eftir 3 árum leggja fyri Løgtingið frágreiðing um, hvørt 
lógin virkar eftir ætlan, og kanna, um til ber at áseta reglur um Málráð, Staðarnavnanevnd og 
Navnanevnd í somu lóg.” 
10) §§ 6, 7 og 8 verða hereftir §§ 5, 6 og 7, og §§ 10, 11 og 12 verða hereftir §§ 9, 10 og 11. 
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Frágreiðing um broytingarnar: 

 
Nýggj § 2  
Farið er burtur frá orðingini “at gera av málspurningar”. Í staðin verður orðingin “at gera 
niðurstøður í málspurningum” brúkt. Hetta er gjørt eftir áheitan frá Mentanarnevndini. 
Nýggja orðingin verður nú brúkt reglufast í lógaruppskotinum. Mentanarnevndin hevur víst á, 
at orðið ”avgerð” í fyrisitingarrættinum verður nýtt í málum, har ein almennur myndugleiki 
tekur avgerð, sum hevur rættarfylgjur fyri ein borgara ella fyri ávíst avmarkað tal á borgarum. 
Niðurstøðurnar hjá Málráðnum eru bindandi fyri almennar myndugleikar, og hugsað verður 
bæði um landsmyndugleikar og kommunalar myndugleikar, almennar skúlar, stovnar v.m.  
 
Nýggj § 3  
Í Málráðnum skulu sita 15 limir, og ikki sum upprunaliga skotið upp “upp til” 15 limir. 
Tilskilað verður, at ávís feløg ella stovnar, sum eru 7 í tali, altíð eiga at gera tilmæli til 
landsstýrismannin um lim í Málráðið. Í viðmerkingunum eru síðan nevnd tey feløg ella 
stovnar, sum kunnu gera tilmæli til skiftis.  
 
Til tess at ganga ynskinum á møti um at tryggja fakliga førleikan í Málráðnum er ásett, at 
formaður og næstformaður skulu hava málfrøðiliga útbúgving ella førleika. 
 
Nýggj § 4 
Starvs- og fundarskipan er tikin burtur úr upprunaliga lógaruppskotinum, og í staðin er ásett, 
at landsstýrismaðurin ásetir reglur um starvsskipan og virksemið hjá Málráðnum og 
starvsnevndini í kunngerð. Sostatt eru § 4, stk. 3, 4 og 5, og § 5 strikaðar. Á henda hátt verður 
møguligt at áseta reglur í kunngerð, sum greitt skilja millum uppgávur Málráðsins og 
starvsnevndarinnar. Aftrat broytingaruppskotinum frá Mentanarnevndini verður skotið upp, at 
reglur kunnu gerast fyri starvsskipan. 
 
Undir viðgerðini av lógaruppskotinum á vári 2011 hevur Mentanarnevndin víst á, at 
Navnanevndin og Staðarnavnanevndin áttu at verið partar av uppskotinum og hoyrt undir 
Málráðið. Viðv. Navnanevndini er at viðmerkja, at hon virkar sbrt. lóg um fólkanøvn og er 
málsøki hjá øðrum landsstýrismanni. Skal Navnanevndin virka sum partur av Málráðnum, 
skal málsøkið flytast landsstýrismanninum í mentamálum. Harumframt skal serligt fyrilit 
havast fyri, at  Navnanevndin tekur avgerðir í persónsmálum, t.e. at ein ávísur borgari er 
partur í málinum. Hinvegin gera Staðarnavnanevndin og Málráðið niðurstøður í almennum 
málum, sum ikki hava ávísan persón sum móttakara av niðurstøðuni í málinum.  
 
Tað er sannlíkt, at tað hevði verið gagnligt at flutt reglur um Staðarnavnanevnd í lógina um 
Málráð, men hetta krevur nýggja hoyring, og mett verður, at tað er eins skilagott at lata lógina 
um Málráð virka í nøkur ár, áðrenn Staðarnavnanevnd og møguliga Navnanevnd verða tiknar 
við. Mentanarnevndin hevur skotið upp, at landsstýrismaðurin eftir trimum árum skal leggja 
fyri Løgtingið frágreiðing um, hvørt lógin virkar eftir ætlan, og kanna, um til ber at áseta 
reglur um Málráð, Staðarnavnanevnd og Navnanevnd í somu lóg. Tikið verður undir við 
hesum uppskoti, sum verður sett inn í lógina (§ 10, stk. 3). 
 
Nevnast kann, at lógaruppskotið annars leggur upp til fyrisitingarligt samstarv frá byrjan við 
bæði Fróðskaparsetrið, Staðarnavnanevnd, Navnanevnd og aðrar viðkomandi partar. 
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Hetta samstarv kann t.d. fevna um felags skrivstovuhald samsvarandi §§ 8 og 9 í 
lógaruppskotinum.  
 
Lógaruppskotið er úrslit av, at eitt samt Løgting í september 2009 mælti til við lóg at skipa 
eitt málráð, ið umboðar ymiskar fatanir, og ið fær myndugleika at gera niðurstøður í 
málfrøðiligum spurningum. Hetta løgtingsálitið kom í kjalarvørrinum á álitinum Málmørk, 
sum táverandi Málstevnunevnd handaði landsstýrismanninum í mentamálum í desember 
2007. Eitt av mongu tilmælunum í Málmørkum var at skipa Føroysku málnevndina sambært 
lóg, og at nevnd varð sett at endurskoða grundarlagið undir málnevndini og virksemi hennara 
og gera uppskot til lóg. Málnevndin hevur eisini sjálv sett fram sama ynski. Henda tilráðing 
er framd. 
 
Ein arbeiðsbólkur varð tann 16. mars 2010 settur at gera uppskot til, hvussu vit skipa okkum 
við einum málráði, har heimildirnar verða lógarfestar og kunnu tryggja, at vit hava ein 
sakkønan myndugleika, sum t.d. kann staðfesta eina stavsetingarorðabók, eitt stavrað og 
annars gera niðurstøður í málsligum spurningum. Arbeiðssetningurin hjá arbeiðsbólkinum 
var: at gera uppskot til umskipan av verandi málnevnd til eitt málráð - harundir at 

endurskoða grundarlagið undir verandi málnevnd og virksemi hennara og gera uppskot til 

lóg um málráð. 

 

Í arbeiðsbólkinum vóru: Martin Næs, deildarstjóri í Mentamáladeildini, form., Jógvan í Lon, 
dr. philos, lektari í málfrøði, form. í Føroysku málnevndini, Sólvá Jónsdóttir, 
studentaskúlalærari, limur í Føroysku málnevndini, fyrrv. limur í málstevnunevndini, Niels 
Jákup Thomen, stjóri í Bókadeild Føroya Lærarafelags, Anna Ellingsgaard, tíðindakvinna og 
limur í Føroysku málnevndini. Alda Joensen, fulltrúi í Mentamáladeildini, var skrivari.  
 
Høvuðsendamálið við at seta eitt Málráð er at føra ein almennan málpolitikk, ið tryggjar, at 
føroyskt kann verða nýtt á øllum økjum í samfelagnum. Harumframt skal regluliga verða 
mett um, hvørt broytingar eiga at verða gjørdar, tá um ræður stavseting, málsligar reglur 
annars og orðafar. Bert eitt væl ment Málráð í samráð við granskingarstovnar okkara kann 
hava tílíka ábyrgd um hendur.  
 
Málráðið kemur í staðin fyri Føroysku málnevndina, ið hevur virkað sbrt. reglugerð nr. 14 
fyri Føroysku málnevndina síðan 1. apríl 1985. Føroyska málnevndin kom tá í staðin fyri 
Málstovn Føroya Fróðskaparfelags, ið varð settur á stovn í 1958. Føroyska málnevndin gjørdi 
í brævi til Mentamálaráðið, dagfest 19. januar 2009, vart við, at síðan reglugerðina frá 1985 
eru málsligu umstøðurnar ógvuliga nógv broyttar: ”Tann føroyski málheimurin hevur ment 
seg ómetaliga nógv og fevnir bæði í skrift og talu um eina fjøld av nýggjum økjum, sum 
alsamt gerast fleiri; vit kunnu nevna barna- og ungdómsmentanina, sum eitt nú ítróttur og 
tónleikur eru partar av; samskiftismentanina við m.a. samferðslu og ferðavinnu; nýggjar 
vinnur og økt gransking hava øðrumegin tørv á og eru hinumegin fyritreyt fyri vaksandi 
málsligari menning og røkt. Samstundis er tann málsliga ávirkanin uttaneftir vaksin óendaliga 
nógv og gerst alsamt sterkari. Og har, sum ávirkanin fyrr í stóran mun var avmarkað til 
kirkju, rætt og skúla – øki, sum tey fæstu tóku lut í dagliga – har er ávirkanin í dag sterkast á 
øllum økjum, sum almenningurin dagliga tekur lut í – í fjølmiðlum, ikki minst teimum 
nýggju elektronisku miðlunum, skúlum, ja øllum tí dagliga lívinum í arbeiði og frítíð.” Við 
støði í hesum varð heitt á Mentamálaráðið í fyrsta lagi at nøkta tann bráðneyðuga tørvin á at 
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styrkja skrivstovuna hjá málnevndini (Málstovuna) og í øðrum lagi at taka stig til at fyrireika 
lóg, sum málnevndin kann virka eftir. 
 
Umframt broyttu málsligu umstøðurnar síðan reglugerðina frá 1985 skal nevnast, at 
reglugerðin bert gevur málnevndini ráðgevandi heimildir. Eitt annað er, at tað er trupult at 
arbeiða eftir reglugerðini við verandi játtan til málnevndina. Reglugerðin hevur t.d. ásetingar 
um, at nevndin hevur skyldu at savna og skráseta orð, men orka hevur ikki verið til at gera 
hetta arbeiðið á nøktandi hátt. 
 
Fyrimunurin við at skipa eitt málráð við lóg er, at lógin inniheldur ítøkiligar ásetingar um 
skyldurnar og um heimildirnar hjá nýggja málráðnum. Lógin er lagað til samtíðina og verður 
eitt tíðarhóskandi útgangsstøði at arbeiða út frá. Í mun til Føroysku málnevndina, ið bert 
hevur ráðgevandi myndugleika, fær Málráðið heimild at gera niðurstøður í málsligum 
spurningum. Hetta hevur stóran týdning fyri framtíðar málstarvið, t.d. í sambandi við at gera 
føroyska stavsetingarorðabók, sum verður ein aðaltáttur í arbeiðinum hjá Málráðnum. 
 
Ásannast má samstundis, at til tess at røkka ætlanini at styrkja málpolitikk landsins, verður 
neyðugt at styrkja Málráðið, soleiðis at allar tær ymsu uppgávurnar verða røktar til fulnar. 
Samstarv eigur m.a. at fáast í lag við Føroyamálsdeildina á Fróðskaparsetri Føroya, soleiðis at 
tann vitan, ið er um føroyska málið og málgranskingina, verður gagnnýtt í mest møguligan 
mun. 
 
Í dagliga arbeiðinum verður eisini ein eyðsæddur fyrimunur í at samstarva við aðrar nevndir, 
ið so ella so fáast við føroyska málið. Talan er t.d. um Navnanevndina og 
Staðarnavnanevndina. Nøvn og staðarnøvn eru týdningarmiklir partar av málspurninginum og 
eru sostatt yvirskipað eisini ein partur av arbeiðinum hjá Málráðnum, sum er evsti 
myndugleiki á økinum. 
 
Í hoyringarsvari sínum sigur Navnanevndin, at eitt navn er eitt málsligt fyribrigdi, at skilja 
sum eitt orð í málinum. Nógv fólkanøvn eru eisini vanlig orð, felagsnøvn, í málinum. Eisini 
nógvir fólkanavnaliðir eru vanlig orð í málinum. Í § 2, stk. 2, í løgtingslóg nr. 41 frá 26. mars 
2002 um fólkanøvn, sum broytt við løgtingslóg nr. 33 frá 30. apríl 2007, stendur, at “navnið 
skal vera í samljóði við føroyskar málreglur.” Víðari vísir Navnanevndin á, at í § 8, stk. 1 í 
lógaruppskotinum til málráð stendur, at málráðið ritstjórnar og greiðir til útgávu eina 
føroyska stavsetingarorðabók, sum ásetir stavrað, stavseting, bending, teknseting, o.tíl.  
Navnanevndin metir, at hesar reglur eisini skulu galda fyri fólkanøvn. 
 
Av tí at Staðarnavnanevndin og Navnanevndin báðar viðgera nøvn sum partar av málinum, 
eigur at verða miðað ímóti, at hesar nevndir skipa seg við felags umsiting saman við 
Málráðnum, og at nevndirnar annars stuðla upp undir arbeiðið hjá hvøraðrari. 
 

Hoyring 
Hesi høvdu uppskotið til hoyringar veturin 2010/11: 
 
Aðalráðini, Fróðskaparsetur Føroya, Føroya Blaðútgevarafelag, Føroya Kommunufelag, 
Føroya Lærarafelag, Føroya Pedagogfelag, Føroya Ungdómsráð, Føroyska málnevndin, 
Føroysk Miðlafólk, Granskingardepilin fyri Økismenning, Javnstøðunevndin, 
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Kommunusamskipan Føroya, Kringvarp Føroya, LISA, Málfelagið, Móðurmálslærarafelag 
Føroya, Navnanevndin, Rithøvundafelag Føroya, Staðarnavnanevndin og Vitin. 
Uppskotið hevur eisini ligið til hoyringar á heimasíðuni hjá Mentamálaráðnum. 
Hesi hava sent viðmerkingar: 
 
Almannamálaráðið, Fróðskaparsetur Føroya, Føroya Kommunufelag, Føroya Lærarafelag,  
Føroyska málnevndin, Innlendismálaráðið, Javnstøðunevndin, Kommunusamskipan Føroya, 
LISA, Málfelagið, Móðurmálslærarafelag Føroya, Navnanevndin, Rithøvundafelag Føroya, 
Staðarnavnanevndin, Vinnumálaráðið og Vitin. 
 
Onnur, ið hava sent viðmerkingar av sínum eintingum: Felagið fyri Hoyribrekað í Føroyum, 
Zakaris Hansen, Jeffrei Henriksen og Hjalmar P. Petersen. 
 
Samandráttur av hoyringarsvarunum 
Øll hoyringarsvarini eru hjáløgd sum fylgiskriv til uppskotið. 
 
Fleiri viðmerkingar eru um, at tikið verður undir við uppskotinum, og at vit eiga at fáa ein 
málmyndugleika, ið kann gera niðurstøður í málspurningum. Hoyringarsvarini hava ikki 
givið høvi til at broyta uppskotið grundleggjandi, tó eru málsligar viðmerkingar tiknar til 
eftirtektar. 
 
Niðanfyri er ein stuttur samandráttur av høvuðsviðmerkingunum í sambandi við skipan, 

samstarv og fígging av Málráðnum. 
 

Skipan 
Ivamál hava stungið seg upp um § 4, stk. 4 í upprunauppskotinum viðv. avgerðarrætti. Føroya 
Lærarafelag heldur, at Málráðið ikki fær veruliga ávirkan, tí tað bert fær umrøðurætt og ikki 
atkvøðurætt. 
 
Ætlanin við uppskotinum er ikki, at Málráðið bert fær umrøðurætt. Málráðið er skipað sum 
umboðsráð við eini starvsnevnd. Tað er Málráðið, ið ger av yvirskipaða málpolitikkin, og 
starvsnevndin, ið fremur politikkin í verki. § 4 er í verandi uppskoti stytt, og 
landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um starvsskipan og virksemi Málráðsins í 
kunngerð. Í verandi uppskoti er ásett í § 5, at Málráðið ger niðurstøður í málspurningum, sum 
almennir myndugleikar hava skyldu at fylgja.  
 
Samstarv millum Málráðið og Fróðskaparsetur Føroya 
Føroya Lærarafelag undrast á, at ætlanin er at gera ein nýggjan almennan stovn, sum í 
nógvum førum skal fáast við somu uppgávur, sum Føroyamálsdeildin fæst við í dag. Spurt 
verður, um ikki hevði borið til at styrkt Føroyamálsdeildina og latið hana tikið sær av flestu 
uppgávunum. Felagið metir, at tá hevði hetta uppskotið fíggjarliga kunnað verið framt í verki, 
og sloppið kundi verið undan málsligum tvídrátti millum tveir almennar stovnar. 
 
Føroyamálsdeildin tekur undir við, at uppskotið leggur stóran dent á samstarvið við 
Føroyamálsdeildina. Tó leggur deildin áherðslu á, at tað ikki á nakran hátt má hava við sær, 
at arbeiðsuppgávur verða lagdar á Føroyamálsdeildina uttan, at hon verður styrkt 
samsvarandi. Tað ber ikki til at veita arbeiðsmegi úr Føroyamálsdeildini inn í Málráðið. 
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Føroyamálsdeildin fremur gransking og granskingargrundaða undirvísing. Málráðið verður 
normerandi og má hava ta styrki, at tað kann arbeiða sjálvstøðugt, og tað kann tað, tá tað 
hevur vísindaligt starvsfólk og umsitingarfólk. Tá kunnu stovnarnir báðir samstarva á jøvnum 
føti. 
 
Mentamálaráðið heldur fast um, at Málráðið verður ein sjálvstøðugur stovnur, skipaður við 
umboðsráði og starvsnevnd. Lógaruppskotið leggur upp fyri, at Málráðið og Fróðskaparsetrið 
samstarva í stóran mun. 
 

Teknmál 
Felagið fyri Hoyribrekað hevur í sínum hoyringarsvari spurt, um Málráðið eigur at fyrisita 
teknmál, sum eftir fólkaskúlalógini er at meta sum móðurmál hjá deyvum. Í Málmørkum 
verður mælt til at seta eina nevnd at skipa og útgreina støðuna hjá føroyskum teknmáli og at 
gera tilmæli. Mett verður, at hesin spurningur er so yvirskipaður, at hann eigur at verða 
viðgjørdur í nýggja Málráðnum. 
 
Nú lógaruppskotið um málráð verður lagt fram av nýggjum, verður mett, at tað ikki er 
neyðugt við nýggjum hoyringarumfari. 
 

Kap. 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 
 
a) Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Fíggjarligar avleiðingar fyri landskassan 
Í løtuni starvast eitt fólk hjá Føroysku málnevndini. Játtanin er kr. 407.000. Verandi játtan til 
Málnevndina verður frá 2013 flutt til nýggja Málráðið, og haraftrat verða settar av kr. 
600.000, sum røkka til ein málfrøðing og til útreiðslur hjá starvsnevnd og umboðsráði. 
Ætlanin er at fáa nýggja Málráðið at virka frá 1. januar 2013. Sostatt verður manningin á 
Málráðnum frá 2013 ein skrivari og ein málfrøðingur. Landsstýrismaðurin fer at útvega 
neyðuga játtan innanfyri verandi karmar. 
 
Fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur 
 
Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur. 
 
b) Umsitingarligar avleiðingar  
Løgtingslógaruppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar. 
 
c) Fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna 

Løgtingslógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna. 
 
d) Umhvørvisligar avleiðingar 

Løgtingslógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 
 
e) Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

Løgtingslógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 
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f) Avleiðingar í sambandi við millumtjóða sáttmálar. 

Løgtingslógaruppskotið hevur ongar avleiðingar í sambandi við millumtjóða sáttmálar. 
 
g) Avleiðingar settar í talvu: 

 
 
   
  

Fyri 
landið/lands- 
myndugleikar 

Fyri 
kommunalar 
myndugleikar 

Fyri 
pláss/øki í 
landinum 

Fyri ávísar 
samfelagsbólkar/  
felagsskapir 

Fyri 
vinnuna 

Fíggjarligar/ 
búskaparligar 
avleiðingar 

 Ja Nei Nei Nei 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  

Nei Nei Nei Nei Nei 

  
Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 
Málráðið, ið verður skipað sambært hesi lóg, er málrøktar- og málmenningarstovnur.  
 
Høvuðsuppgávan er at kunna og geva ráð um føroyskt mál umframt at granska tað og gera 
regluskipan. Hugsast kann, at orðabókastarv, sum longu er á Føroyamálsdeildini, og 
uppgávur hjá Málráðnum umskarast, og tí er samstarv millum Føroyamálsdeildina, 
Orðabókagrunnin og Málráðið eyðsýnt. 
 
At Málráðið í virksemi sínum er óheft av politisku skipanini merkir, at støðutakan Málráðsins 
ikki eigur at verða ávirkað av trýsti ella ynskjum frá politisku skipanini. Talan er um 
sonevnda armslongd frá politiska myndugleikanum, t.e. landsstýrismanninum við 
mentamálum, sum varðar av málsøkinum, men sum við hesum ikki fær møguleika at ávirka 
niðurstøður Málráðsins. 
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Til § 2 
Til tess at vera við til at menna og vegleiða um málið krevst, at Málráðið fylgir væl við 
málbrúki og málnýtslu á øllum samfelagsøkjum. Hetta verður lýst nærri undir §§ 6 og 7. 
 
Í arbeiði sínum at menna føroyska málið skal Málráðið geva út stavsetingarorðabók, sum 
landsstýrismaðurin gevur almenna góðkenning. Málráðið skal harumframt standa fyri javnari 
dagføring av stavsetingarorðabókini, soleiðis at reglur um stavseting og bending so vítt 
gjørligt altíð eru dagførdar, hetta sambært § 7. 
 
Málráðið fer í dagliga yrki sínum at fáa nógvar fyrispurningar frá almenningi, feløgum, 
stovnum og virkjum. Í hesum sambandi vegleiðir Málráðið og hevur heimild at taka støðu til 
málspurningar. 
 
Til § 3 
Stk. 1. Málráðið skal vera breitt samansett og umboða ymiskar fatanir. Hetta verður tryggjað 
við at biðja ymiskar stovnar, feløg o.o. gera tilmæli um lim. Á henda hátt verður Málráðið 
skipað sum eitt umboðsráð, umboðandi tey, ið verða mett at hava áhuga fyri føroyska 
málinum og/ella verða mett at vera viðkomandi fyri málstarvið. Millum innkomnu tilmælini 
tilnevnir landsstýrismaðurin fimtan limir. Málráðið verður sett fyri fýra ár í senn, og kunnu 
limirnir sita tvey skeið á rað. Limirnir kunnu síðani verða tilnevndir aftur í seinni skeiði. 
Starvsnevndin verður vald millum limirnar í Málráðnum. 
 
Stk. 2. Landsstýrismaðurin tilnevnir limirnar í Málráðið og tilnevnir millum limirnar formann 
og næstformann, ið báðir skulu hava málfrøðiliga ella aðra viðkomandi útbúgving, ella sum 
sita í starvi, ið ger teir skikkaðar til at átaka sær uppgávur av slíkum slagi. Faklig førleikakrøv 
verða sett formanni og næstformanni til tess at tryggja, at leiðslan í Málráðnum hevur 
viðkomandi fakligan førleika. 
 
Landsstýrismaðurin tilnevnir 15 limir í Málráðið. Tveir av limunum verða tilnevndir av 
landsstýrismanninum. Hinar limirnar tilnevnir landsstýrismaðurin eftir tilmæli frá stovnum, 
feløgum o.ø., sum tilskilað í stk. 1. Skotið verður upp, at hesir stovnar og feløg altíð eiga at 
gera tilmæli um hvør sín lim í Málráðið: Fróðskaparsetur Føroya, Javnstøðunevndin, 
Móðurmálslærarafelag Føroya, Navnanevndin, NÁM, Rithøvundafelag Føroya og 
Staðarnavnanevndin. Hugsað eigur eisini at verða um, at hesir stovnar og feløg til skiftis eiga 
at verða umboðað í Málráðnum:  Fólkakirkjan, Føroya Fróðskaparfelag, Føroyamálsdeildin, 
Føroya Læraraskúli, Føroya Kommunufelag, Føroya Lærarafelag, Føroya Pedagogfelag, 
Føroya Ungdómsráð,  Kommunusamskipan Føroya, Kringvarp Føroya, Málfelagið og 
Pressufelagið. Alt eftir, hvør tørvurin til eina og hvørja tíð er, kunnu eisini umboð fyri onnur 
feløg og stovnar, sum hava serligan áhuga í málspurningum, ella sum á onkran hátt arbeiða 
við føroyska málinum, koma upp á tal at gera teirra tilmæli um umboð í Málráðið. 
Landsstýrismaðurin tilnevnir so burtur úr hópinum 15 limir í Málráðið.   
  
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta valreglur í kunngerð. 
 
Til § 4 
Stk. 1. Formaðurin og næstformaðurin í Málráðnum eru fastir limir í starvsnevndini, ið virkar 
sum millumliður millum skrivstovuna og breiða Málráðið. Málráðið velur millum limir sínar 
hinar tríggjar limirnar í starvsnevndina. 
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Stk. 2. Kunngerðarheimild at áseta reglur um fundar- og starvsskipan hjá Málráði og 
starvsnevnd. Harumframt verða ásettar ítøkiligar reglur um virksemið hjá Málráðnum og 
starvsnevndini, harundir uppgávubýti. 
 
Til § 5 
Stk. 1 og 2. Umframt at geva landsstovnum og almenningi vegleiðing, ráð og upplýsing í 
spurningum um føroyskt mál í talu og skrift, ger Málráðið niðurstøður í málspurningum. 
Bæði stovnar, feløg og almenningur kunnu leggja málspurningar fyri Málráðið til støðutakan.  
 
Ráð, vegleiðing og upplýsing verða givin fyri at menna málið og útbreiða kunnleikan til t.d. 
nýggj orð og hugtøk og nýggjar ásetingar í stavsetingarorðabókini. 
 
Stk. 3. Dagliga verður tað skrivstovan, ið svarar málspurningum, men Málráðið og harundir 
starvsnevndin hava yvirskipaðu ábyrgdina av arbeiðinum. Tað áliggur skrivstovuni at 
samstarva við fjølmiðlar, stovnar og almennar myndugleikar, so sum almenna og kommunala 
fyrisiting, skúlar, bókaforløg, prentaðar, loftbornar og talgildar miðlar.  
 
Stk. 4. Skotið verður upp, at Málráðið í samvinnu við yrkisbólkar skal menna gott føroyskt 
yrkismál. Skal føroyskt lætt og ómakaleyst kunna brúkast í øllum viðurskiftum í skrift og 
talu, er tað umráðandi at hava eitt væl ment yrkismál, so at samsvar er millum málið, sum 
fólk í ávísari vinnu nýta, og so tey orð, sum eitt nú orðabøkur mæla fólki til at brúka. Fólk, ið 
fáast við at týða prosatekst til føroyskt, renna seg mangan í tann trupulleika, at tað er langt 
millum orð, ið orðabøkur skjóta upp, og so talað mál. Tí er tað av alstórum týdningi, at 
málfrøðingar støðugt samstarva við yrkisbólkar um at menna gott føroyskt yrkismál. 
 
Stk. 5. Málráðið kann t.d. skipa fyri kunnandi og upplýsandi tiltøkum, sum almenningurin 
kann væntast at hava áhuga fyri, t.d. átøkum sum “Ársins nýggjyrði”, “Móðurmálsdegi”, 
“Besta handilsheiti”, “Besta stovnsheiti” og “Týðaravirðisløn”. 
 
Til § 6  
Skotið verður upp, at Málráðið savnar og skrásetir nýkomin føroysk orð og máliskur. 
Savningin av orðum eigur at fara fram við at nýta miðlarnar, sum eru til taks, t.d. útvarp, 
sjónvarp, bløð og alnet. Í hesum sambandi er neyðugt at seta fólk á Málráðnum, sum hevur 
ábyrgdina av savningini og skrásetingini av nýggjum orðum. Hetta er í roynd og veru ein 
granskingaruppgáva, har ið tað empiriska tilfarið verður fingið til vega gjøgnum føroyskar 
miðlar, bæði skrivaðar og talaðar. Tað er alneyðugt, at henda uppgávan verður tikin í størsta 
álvara, tí tað er í hesum miðlunum, at málið livir og mennist. Á henda hátt verður eitt gott 
amboð útvegað til at fylgja við, hvussu málið broytist og mennist. Tað krevur at vera ein 
málfrøðingur, ið hevur hesa uppgávu um hendur á Málráðnum, tí tað krevur fakligt innlit. Ein 
slík innsavning kann skjalprógva, nær ein málbroyting kemur fyri fyrstu ferð, og 
innsavningin er tá samstundis eitt gott útgangsstøði fyri dygdargóðum normeringsarbeiði. Í 
grannalondum okkara verður stórur dentur lagdur á henda partin av arbeiðinum hjá 
málráðunum. Hetta arbeiðið eigur at verða gjørt í neyvum samstarvi við Føroyamálsdeildina 
á Fróðskaparsetri Føroya. 
 
Nýkomin føroysk orð og máliskur eru altso ikki bara nýggj orð, sum koma í brúk í 
føroyskum, men eisini nýggjar máliskur, gamlar máliskur í broyttum hami, nýggjar 
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bendingar, nýggjur syntaksur, nýggjar merkingar av gomlum orðum, nýggjur framburður í 
loftmiðlunum. Ein slík innsavning og skráseting er tí alneyðug, um føroyskt skal kunna verða 
skjalprógvað á ein vísindaliga forsvarligan hátt. 
 
Til § 7  
Skotið verður upp, at Málráðið skipar fyri, at stavsetingarorðabók, ið landsstýrismaðurin 
løggildar, verður gjørd. Í dag er eingin løggild orðabók, ið ásetir stavrað, stavseting, 
stavsetingarreglur og tílíkt, og við stavsetingarorðabókini verður bøtt um henda tørvin. Tað er 
eisini uppgáva Málráðsins at syrgja fyri, at tann løggilda stavsetingarorðabókin verður 
dagførd við jøvnum millumbilum. Stavsetingarorðabókin eigur at vera teldutøk og skal kunna 
virka á teimum vanligu forritunum. Nú eingin stavsetingarorðabók er at løggilda, kann 
Málráðið mæla til at løggilda eina dagførda Móðurmálsorðabók. 
 
Álagt verður almennum myndugleikum at fylgja ásetingunum í stavsetingarorðabókini. 
 
Til § 8 
Stk. 1. Málráðið og Føroyamálsdeildin eru, sum er, tveir atskildir stovnar, men eiga at 
samstarva, har eyðsæddir fyrimunir eru, fyri at styrkja arbeiðið og vera hvørjum øðrum at 
gagni. Samstarv kann eisini fevna um felags skrivstovuhald við aðrar nevndir, eitt nú 
Staðarnavnanevnd og Navnanevnd. 
 
Stk. 2. Í arbeiði sínum hevur Málráðið neyvt samstarv við Navnanevndina, 
Staðarnavnanevndina  eins og aðrar partar fyri at fáa ein savnaðan og harvið øktan virknað. 
 
Stk. 3. Tað er umráðandi, at samstarvið eisini fevnir út um landoddarnar, eitt nú við 
samsvarandi stovnar í hinum Norðurlondunum. Eitt nú kann Málráðið senda umboðsfólk á 
ársfundin hjá Málráði Norðurlanda. 
 
Til § 9 
Stk. 1. Málráðið hevur egið skrivstovuhald og kann hava tilknýti til Fróðskaparsetur Føroya, 
soleiðis at tann vitan, ið er um føroyska málið og málgranskingina, verður gagnnýtt í mest 
møguligan mun. Starvsfólkið á Málráðnum og á Føroyamálsdeildini eiga at samstarva, har 
eyðsæddir fyrimunir eru. Samstarv kann eisini fevna um felags skrivstovuhald við aðrar 
nevndir, eitt nú Staðarnavnanevnd og Navnanevnd. 
 
Stk. 2. Skrivstovan tekur ímóti og vegleiðir um málspurningar frá stovnum og almenningi. Tá 
talan er um yvirskipaðar málspurningar verða hesir lagdir fyri Málráðið.  
 
Stk. 3. Til tess at Málráðið verður væl fyri at vegleiða, ráðgeva og gera niðurstøður í 
málspurningum, skulu har starvast málfrøðingar og málrøktarfólk, ið hava lokið prógv frá 
hægri lærustovni, umframt málkøn skrivstovufólk. 
 
Stk. 4. Skotið verður upp, at landskassin rindar útreiðslurnar av virkseminum hjá Málráðnum. 
Lønardeildin í Fíggjarmálaráðnum góðkennir samsýningar til formann og starvsnevndarlimir. 
Ætlanin er, at formaðurin skal fáa fasta mánaðarliga samsýning. Málráðslimir fáa 
fundarpening og ferðaútreiðslur endurgoldnar eftir reglum landsins um fundarpening og 
ferðapening. Serstøk játtan verður á løgtingsfíggjarlógini til rakstur av Málráðnum. Verandi 
játtan til Føroysku málnevndina verður flutt til Málráðið. 
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Til § 10 
Løgtingslógin kemur í gildi 1. januar 2013. Tá ið lógin er samtykt, verður beinanvegin farið 
undir at fyrireika virksemið hjá Málráðnum. Tryggjað verður, at játtanin á 
løgtingsfíggjarlógini til Føroysku málnevndina verður flutt Málráðnum, og frá 2013 verður 
talan um eina sjálvstøðuga játtan til Málráðið á løgtingsfíggjarlógini. 
 
Stk. 2. Reglugerðin fyri Føroysku málnevndina frá 1985 hevur havt at kalla lógarstatus og 
verður tí sett úr gildi við hesari lóg. 
 
Stk. 3. Henda áseting skal tryggja, at lógin virkar eftir ætlan, og at møguleiki er fyri at áseta 
reglur um Málráð, Staðarnavnanevnd og Navnanevnd í somu lóg, sum ynski hevur verið um í 
sambandi við viðgerð av lógaruppskotinum, áðrenn tað fall burtur, og nú er lagt fram av 
nýggjum. Í hesum sambandi er neyðugt at dagføra løgtingslógina um fólkanøvn. 

 
 

Mentamálaráðið, 6. mars 2012 
 
 

Bjørn Kalsø 
landsstýrismaður 

 
/ Leivur Harryson 

Fylgiskjøl 
Fylgiskjal 1.  Viðmerkingar frá Almannamálaráðnum 
Fylgiskjal 2.  Viðmerkingar frá Felagnum fyri Hoyribrekað í Føroyum 
Fylgiskjal 3.  Viðmerkingar frá Føroyamálsdeild Fróðskaparseturs Føroya 
Fylgiskjal 4.  Viðmerkingar frá Føroya Kommunufelag 
Fylgiskjal 5.  Viðmerkingar frá Føroya Lærarafelag 
Fylgiskjal 6.  Viðmerkingar frá Føroysku málnevndini 
Fylgiskjal 7.  Viðmerkingar frá Zakaris Hansen 
Fylgiskjal 8.                Viðmerkingar frá Jeffrei Henriksen 
Fylgiskjal 9.  Viðmerkingar frá Innlendismálaráðnum 
Fylgiskjal 10.             Viðmerkingar frá Javnstøðunevndini 
Fylgiskjal 11.             Viðmerkingar frá Kommunusamskipan Føroya 
Fylgiskjal 12.             Viðmerkingar frá LISA 
Fylgiskjal 13.             Viðmerkingar frá Málfelagnum 
Fylgiskjal 14.             Viðmerkingar frá Móðurmálslærarafelag Føroya  
Fylgiskjal 15.             Viðmerkingar frá Navnanevndini  
Fylgiskjal 16.              Viðmerkingar frá Dr. phil Hjalmar P. Petersen 
Fylgiskjal 17.             Viðmerkingar frá Rithøvundafelag Føroya  
Fylgiskjal 18.             Viðmerkingar frá Staðarnavnanevndini 
Fylgiskjal 19.             Viðmerkingar frá Vinnumálaráðnum 
Fylgiskjal 20.              Viðmerkingar frá Vitanum 


