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 § 7.  Mentamál 
 

 

Játtanar yvirlit             
Tús. kr. Netto Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan ............................................... 500 500   -  
Løgu ætlan    -    -    -  

     
          Útr. Innt. 
          - Tús.  kr. - 
 7.24.6. Ítróttur 
 24.6.06. Ítróttarsamband Føroya (Stuðulsj.)    U: 9.950   -    
           BU: 500   -    
 

 

Viðmerkingar: 

Fíggjarnevndin hevur fingið soljóðandi skriv frá starvsnevndini í ÍSF: 

 

Vísandi til okkara fund við Fíggjarnevndina 23. oktober 2018 vil ÍSF við hesum telduposti heita á 

limirnar í Fíggjarnevndini at játta 500.000 kr. til IOC verkætlanina hjá ÍSF. 

 

Tá ið nýggja starvsnevndin tók við í 2016 bleiv avgerð tikin um, at IOC verkætlanin skuldi koma í 

eina trygga og støðuga legu. 

 

Í endanum av 2017 og í byrjanini av 2018 bleiv samskift við Uttanríkis- og vinnumálaráðið um at 

fáa stuðul til verkætlanina. Í samskiftinum bleiv upplýst, at árligi kostnaðurin fyri verkætlanina var 

mettur til 750.000 - 1.000.000 kr. Saman við Mentamálaráðnum eru í 2018 500.000 kr. játtaðar í 

eykajáttan til verkætlanina. Restin av verkætlanin er fíggjað av rakstrinum hjá ÍSF. 

 

Nú vit nærkast endandum av 2018 kann staðfestast, at 900.000 kr. eru brúktar til verkætlanina. 

Úrslitini av verkætlanin higartil hava verið góð og hava vit fingið sera nógva jaliga umtalu í altjóða 

miðlum, ítróttinum og Føroyum at frama. Í byrjanini av desember var fundur við ovastu leiðsluna í 

umsitingini hjá IOC. Fundurin varð hildin í høvuðssætinum hjá IOC í Lausanne. Talan var um ein 

sera postivan fund, har vit fingu staðfest sjónarmiðini hjá báðum pørtum, eins og umrøtt bleiv, 

hvussu vit kunnu arbeiða saman frameftir. IOC ynskir at stuðla ÍSF í mun til limaskap í altjóða 

ítróttasambondum. Harumframt bleiv á fundinum staðfest, at Føroyar sleppa at luttaka í Evropisku 



Olympisku Leikunum undir Føroyskum flaggi í teimum ítróttargreinum, har vit hava altjóða 

viðurkenning. Hetta er eitt risa framstig fyri Føroyskan ítrótt, og er ein beinleiðis avleiðing av IOC 

verkætlanini. 

 

Umráðandi er tískil, at arbeiðið við IOC verkætlanini heldur áfram, og tískil er eisini umráðandi, at 

serstaka játtanin á 500.000 kr. frá landinum ikki dettur burtur. Um hetta hendir, dettur verkætlanin 

niðurfyri, og alt arbeiðið, sum er gjørt í 2018, dettur niðurfyri. 

 

 

 

Á Løgtingi, 19. desember 2018 
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