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løgtingsmáli nr. 41/2018: Uppskot til løgtingslóg um tónleikaútflutningsstovu 

 

Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen, hevur lagt málið fram tann 28. 

september 2018, og eftir 1. viðgerð tann 23. oktober 2018 er tað beint Vinnunevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 13., 22. og 26. november og 3., 4., 6., 11. og 12. desember 

2018.     

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Føroya Tónleikarafelag, Felagið Føroysk 

Tónaskøld, Einleikarafelagið, TUTL og G!, Rigmor Dam, landsstýrismann í mentamálum, og Poul 

Michelsen, landsstýrismann í uttanríkis- og vinnumálum. 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í tríggjar minnilutar. 

 

Ein minniluti (Jørgen Niclasen, Jákup Mikkelsen og Bjørn Kalsø) heldur tað vera 

rætt at seta meira ferð á føroyskan tónleikaútflutning, men heldur, at fyriliggjandi uppskot er 

óneyðuga umsitingarliga dýrt.  

 

Minnilutin heldur, at tað ikki er fíggjarliga skilagott at stovnseta fleiri nýggjar almennar stovnar. 

Sitandi samgonga hevur økt talið av almennum stovnum og harvið økt munandi um almenna 

raksturin. Harumframt eru ein røð av nýggjum almennum nevndum settar. Eitt nú nevndin, sum 

tilmælti útluting av menningarkvotum, sum hevur kostað hálva millión bara í ár.  

 

Í uppskotinum verður Tónleikaútflutningsstovan ein nýggjur almennur stovnur. Landsstýrismaðurin 

ætlar, at stovnurin skal kunna hava umsiting saman við øðrum almennum stovni. Minnilutin heldur, 

at hetta er tung, ógreið og dýrkandi skipan, og mælir tí til at broyta uppskotið, soleiðis at 

Tónleikaútflutningsstovan verður formligur partur av einum av verandi almennu stovnum.  

 

Uppskotið sigur, at ein 3 mannanevnd skal vera yvir Tónleikaútflutningsstovuni. Fyri tað fyrsta 

hava vit alt ov nógvar og kostnaðarmiklar almennar nevndir, og í øðrum lagi er ábyrgdarbýtið fløkt. 

Nevndin skal seta leiðara og starvsfólk. Leiðarin hevur ikki ábyrgd sum stjóri, tað hevur stýrið. Tað 

vil siga, at tað verða 3 stjórar, og tá mugu vit spyrja, hvør hevur fíggjarligu ábyrgdina?  

 

Minnilutin heldur sum sagt, at tað er skilagott at stimbra og stuðla tónleikaútflutningsvinnuna, men 

tekur ikki undir við, at játtaði peningurin í stóran mun fer til umsiting. Tí mælir minnilutin til at 

strika nevndina úr uppskotinum.  

 

Við at leggja Tónleikaútflutningsstovuna undir annan stovn, verður ábyrgdarbýtið greitt og 

nevndarsamsýningar vera spardar. Hinvegin skal stovnurin sjálvandi arbeiða í tøttum samstarvi við 

tónleikavinnuna og ikki bara einum persóni úr vinnnuni, sum landsstýrismaðurin ætlar, ella 

tveimum persónum, sum samgongan í Vinnnunevndini ætlar.  

 

Minnilutin setir fram soljóðandi  

 



b r o y t i n g a r u p p s k o t  

 

1. § 2 verður strikað.  

 

§§ 3-5 verða eftir hetta §§ 2-4. 

 

2. § 3, sum eftir hetta verður § 2, verður orðað soleiðis: 

 

   ”Virksemi og umsiting 

§ 2. Tónleikaútflutningsstovan skal vera partur av øðrum almennum stovni. 

Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð, hvørjum stovni og nærri reglur um virksemi og 

umsiting av Tónleikaútflutningsstovuni” 

 

Serligar viðmerkingar  

Til nr. 1: Ásetingin um, at leiðslan á Tónleikaútflutningssovuni skal vera hjá einum stýri við trimum 

limum, verður strikað.  

 

Til nr. 2: Ásetingin verður umorðað. Tónleikaútflutingsstovan skal heldur vera partur av øðrum 

almennum stovni.  

 

 

Við hesari broyting tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Ein annar minniluti (Bjørt Samuelsen, Bjarni Hammer og Ingolf S. Olsen) fegnast um, at 

ætlanirnar um tónleikaútflutningsstovu nú verður førdar út í lívið, sum ein liður í at menna fleiri 

kreativar vinnugreinar.  

 

Hóast peningaupphæddin ikki er so stór - í fyrstu syftu er ein millión sett av til 

Tónleikaútflutningsstovunua – er hetta nóg mikið til at seta gongd á ein betri samskipaðan og størri 

útflutning av tónleiki, sum kann gerast ein munandi útflutningsvøra, og samstundis vera við til at 

branda ella marknaðarføra Føroyar og føroyska vinnu sum heild.  

 

Føroyska tónleikavinnan er fjølbroytt og samansett av sera nógvum ymiskum tónleikagreinum, alt 

frá klassiskum til tungmálmstónleik. Umboð fyri tónleikavinnuna hava víst á, at tað er ein styrki 

fyri nevndina, eru fleiri umboð frá tónleikavinnuni. Hesum er minnilutin samdur í. 

 

Minnilutin setir tískil fram soljóðandi 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

§ 2, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

“Leiðslan á Tónleikaútflutningsstovuni er hjá einum stýri við fýra limum, sum landsstýrismaðurin 

tilnevnir, harav ein eftir tilmæli frá Mentamálaráðnum og tveir eftir tilmæli frá tónleikavinnuni. 

Landsstýrismaðurin velur formannin millum teir fýra stýrislimirnar. Stendur á jøvnum í málum, har 

avgerð skal takast, er atkvøða formansins avgerandi. Stýrið setir leiðara og onnur starvsfólk.”. 

 

 



Viðmerkingar 

Við hesum verður talið av stýrislimum vaksið úr trimum í fýra soleiðis, at vinnan velur tveir heldur 

enn bert ein stýrislim.  

 

Við hesi broyting tekur hesin minnilutin undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Ein triði minniluti (Jógvan Skorheim) tekur støðu í tingsalinum. 

 

 

Vinnunevndin, 12. desember 2018 

 

 

Bjørt Samuelsen Jørgen Niclasen Bjarni Hammer 

 formaður  næstformaður 

 

 

Ingolf S. Olsen Bjørn Kalsø  Jákup Mikkelsen 

 

 

Jógvan Skorheim 

 

 


