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Takk fyri skriv tykkara, ið er dagfest 21. september 2017, sum er uppskot til broyting í løgtingslóg 
um stuðul til rentuútreiðslur av lánum (Stuðul til persónar við bústaðarskyldu). 
Vit hava hesar viðmerkingar: Vit hava í nógv ár hildið tað verið órímiligt, at vit sum prestar við 
bústaðarskyldu ikki hava fingið rentustuðul. Tí fegnast vit um, at broyting er í eygsjón. 
Tað undrar okkum tó, at rentustuðul sambært upskotinum er treytaður av, at húsini standa tóm.  
Ikki minst tá hugsað verður um, at hús farast skjótt, um tey standa tóm. Kanska í upp til 40 ár. 
Harafturat er tørvurin á leigubústøðum stórur, og samsvarar hetta ikki við tann almenna politikkin, 
har róð verður framundir, at fólk leiga bústaðir út.  
Vit meta ikki, at vit við hesum viðmerkingum sum samfelagsbólkur fáa serrættindi, ella at hetta 
elvir til spekulatión. Talan er ikki um allar prestar, men um prestar við bústaðarskyldu. 
Bústaðarskyldan, sum varð herd í 2013, ger, at tað er álagt prestum at búgva í prestagarði, og tí er 
neyðugt hjá prestum at taka lán og ogna sær ein bústað, um líkindi skulu vera fyri, at prestur og 
familjan hava ein bústað at fara til, tá starvstíðin er liðug.  
Prestarnir eru ikki nógvir í tali, og tí ávirkar tað neyvan samfelagsbúskapin nevnivert, at hesir 
sleppa at ogna sær ein bústað undir somu fortreytum sum aðrir borgarar. Tvs. at aðrir borgarar 
kunnu eitt nú leiga kjallaran í húsunum út, har teir búgva, og samstundis fáa rentustuðul. Sambært 
uppskotinum kunnu prestar ikki fáa rentustuðul, um teir leiga síni hús út. Samstundis krevur lógin 
um størv og embæti í fólkakirkjuni frá 2013, at prestur við bústaðarskyldu ikki býr í egnum húsum 
og ikki kann flyta út úr prestagarði, fyrr enn prestur fyllir 67 ár. 
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