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HØVUÐSYVIRLIT 
Høvuðsyvirlit yvir broytingar til fíggjarlógaruppskotið    2019  
    Rakstrarætlan   Løgu-   
Túsund kr.  Útreiðslur Inntøkur   Ætlan  
§ 1. Løgtingið -   -   -   
 10. Løgtingið -   -   -  

§ 2. Løgmansfyrisiting -75   -   -  

 11. Felagsútreiðslur -75   -   -  

 12. Landsstýrið  -   -   -  

 13. Uttanríkismál -   -   -  

 14. Lógarmál -   -   -  

§ 3. Fíggjarmál 500   -   -  

 11. Felagsútreiðslur -100   -   -  

 13. Uttanríkismál -   -   -  

 15. Fíggjarmál o.a. -100   -   -  

 18. Almenn starvsfólk v.m. -   -   -  

 21. Almannamál  700   -   -  

 22. Íbúðarmál  -   -   -  

 24. Mentan  -   -   -  

 38. Samferðsla og samskifti -  -  -  

§ 5. Fiskivinnumál -575   -   -  

 11. Felagsútreiðslur -350   -   -  

 31. Tilbúgving 100   -   -  

 33. Landbúnaður -    -  

 34. Fiskivinna -325   -   -  

§ 7. Mentamál -1.225   500   4.520  

 11. Felagsútreiðslur  -100   -   -  

 23. Útbúgving og gransking  -6.200   500   1.390  

 24. Mentan  5.075   -   3.130  

 38. Samferðsla og samskifti -   -   -  

§ 11. Heilsumál 3.150   -   -  

 11. Felagsútreiðslur  -75   -   -  

 14. Lógarmál -   -   -  

 20. Heilsumál  1.825   -   -  

 21. Almannamál  -   -   -  

 30. Umhvørvi -   -   -  

 32. Ráevnisvinna -   -   -  

 37. Handil og vinna annars 1.400   -   -  

§ 12. Almannamál 15.451   1.152   -29.000  

 11. Felagsútreiðslur  425   -   -  

 21. Almannamál  15.026   1.152   -29.000  

§ 13. Uttanríkis- og vinnumál -725   -   -  

 11. Felagsútreiðslur  -350   -   -  

 13. Uttanríkismál -125   -   -  

 32. Ráevnisvinna -125   -   -  

 33. Landbúnaður  -   -   -  

 35. Sjóvinna  -50   -   -  

 36. Aling  -   -   -  

 37. Handil og vinna annars  -75   -   -  

 38. Samferðsla og samskifti  -   -   -  

§ 17. Samferðslumál 4.700   -   4.500  

 11. Felagsútreiðslur -   -   0  

 21. Almannamál  -   -   -  

 38. Samferðsla og samskifti 4.700  -  4.500  

 39. Arbeiðsmarknaður -  -  -  

Tilsamans 21.201   1.652   -19.980   
§ 20. 50. Rentur  -   -   -  

§ 20. 52. Skattir og avgjøld  -   -   -  

§ 20. 54. Ríkisstuðul  -   -   -   

Tilsamans  21.201   1.652   -19.980  
Yvirskot     -19.549   -   

Rakstrar-, løgu- og útlánsætlan RLÚ I -   431   -  
§ 53-56 Serinntøkur  6.750 -  -  

Rakstrar-, løgu- og útlánsætlan RLÚ II  6.750 431  -6.319  
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§ 2 LØGMANSFYRISITINGIN 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan -75 -75 - 

Felagsútreiðslur  -75 - 

2.11.1. Fyrisiting -75 - 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

    

2.11.1. Fyrisiting    

2.11.1.02. Løgmansskrivstovan (Rakstrarj.) U 15.232 - 

 BU -75 - 
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§ 3 FÍGGJARMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 500 500 - 

Felagsútreiðslur  -100 - 

3.11.1. Fyrisiting -100 - 

Fíggjarmál o.a.  -100 - 

3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m. -400 - 

3.15.2. Hagfrøði 300 - 

Almannamál  700 - 

3.21.2. Útgjaldsskipanir 700 - 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

    

3.11.1. Fyrisiting    

3.11.1.03. Fíggjarmálaráðið (Rakstrarj.) U 12.343 - 

 BU -100 - 

3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m.    

3.15.1.04. TAKS (Rakstrarj.) U 66.184 - 

 BU -250 - 

3.15.1.07. Føroya gjaldstova (Rakstrarj.) U 29.518 - 

 BU -150 - 

3.15.2. Hagfrøði    

3.15.2.01. Hagstova Føroya (Rakstrarj.) U 11.638 - 

 BU 300 - 

3.21.2. Útgjaldsskipanir    

3.21.2.01. Stuðul til flutning og dupult húsarhald (Lógarbundin j.) U 21.700 - 

 BU 700 - 
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§ 5 FISKIVINNUMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan -575 -575 - 

Felagsútreiðslur  -350 - 

5.11.1. Fyrisiting -350 - 

Tilbúgving  100 - 

5.31.1. Tilbúgving 100 - 

Fiskivinna -325 - 

5.34.2. Tænasta og eftirlit -175 - 

5.34.3. Gransking og menning -150 - 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

5.11.1. Fyrisiting    

5.11.1.05. Fiskimálaráðið (Rakstrarjáttan) U 16.182 - 

 BU -350 - 

5.31.1. Tilbúgving    

5.31.1.06. VØRN, Tilbúgving á sjógvi (Rakstrarjáttan) U 12.302 - 

 BU 100 - 

5.34.2. Tænasta og eftirlit    

5.34.2.01. VØRN, Fiskiveiðieftirlitið (Rakstrarjáttan) U 46.233 - 

 BU -175 - 

5.34.3. Gransking og menning    

5.34.3.01. Havstovan (Rakstrarjáttan) U 16.560 - 

 BU -150 - 
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§ 7 MENTAMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan -1.725 -1.225 500 

Løguætlan 4.520 4.520 - 

Felagsútreiðslur  -100 - 

7.11.1. Fyrisiting -100 - 

Útbúgving og gransking  -4.810 500 

7.23.2. Fólkaskúlin v.m. -500 - 

7.23.3. Miðnámsútbúgvingar 315 - 

7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking -1.125 - 

7.23.7. Lestrarstuðul -3.500 500 

Mentamál  8.205 - 

7.24.1. Ymsar útreiðslur 3.750 - 

7.24.3. Mentanararvur 4.155 - 

7.24.5. Kirkjan 300 - 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

7.11.1. Fyrisiting    

7.11.1.09. Mentamálaráðið (Rakstrarjáttan) U 22.712 - 

 BU -100 - 

7.23.2. Fólkaskúlin v.m.    

7.23.2.01. Fólkaskúlin (Rakstrarjáttan) U 373.439 - 

 BU -500 - 

7.23.3. Miðnámsútbúgvingar    

7.23.3.05. Miðnámsútbúgvingar (Rakstrarjáttan) U 226.841 - 

 BU -1.075 - 

7.23.3.07. Tekniski skúli í Klaksvík (Løgujáttan) U - - 

 BU 1.390 - 

7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking    

7.23.6.05. Maritimir skúlar (Rakstrarjáttan) U 28.247 - 

 BU -750 - 

7.23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya (Rakstrarjáttan) U 106.716 - 

 BU -375 - 

7.23.7. Lestrarstuðul    

7.23.7.04. Lestrarstuðul (Lógarbundin játtan) U 125.235 1.200 

 BU -2.500 - 

7.23.7.05. Lestrarlán (Stuðulsjáttan) U 8.900 11.900 

 BU -1.000 500 

7.24.1. Ymsar útreiðslur    

7.24.1.13. Ymiskir studningar (Stuðulsjáttan) U 3.000 - 

 BU 750 - 

7.24.1.xx. Skótadepil, løgustuðul (Stuðulsjáttan) U - - 

 BU 3.000 - 



7 

7.24.3. Mentanararvur    

7.24.3.03. Søvn landsins (Rakstrarjáttan) U 31.921 - 

 BU 925 - 

7.24.3.09. Savnshús (Løgujáttan) U - - 

 BU 1.130 - 

7.24.3.15. Hvalastøðin við Áir (Løgujáttan) U - - 

 BU 1.000 - 

7.24.3.21. Varðveiting av mentanararvinum (Løgujáttan) U - - 

 BU 1.000 - 

7.24.3.29. Rocksavn (Stuðulsjáttan) U - - 

 BU 100 - 

7.24.5. Kirkjan    

7.24.5.01. Studningur til Kirkjugrunnin (Stuðulsjáttan) U 9.000 - 

 BU 300 - 
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§ 11 HEILSU- OG INNLENDISMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 3.150 3.150 - 

Løguætlan - - - 

Felagsútreiðslur  -75 - 

11.11.1. Fyrisiting -75 - 

Heilsumál  1.825 - 

11.20.2. Heilsutænastur -275 - 

11.20.3. Sjúkrahúsverkið 1.500 - 

11.20.4. Viðgerðarstovnar 600 - 

Handil og vinna annars 1.400 - 

11.37.4. Ognarskrásetingar  1.400 - 

 

B. Játtanir  
  Útreiðslur Inntøkur 

    

11.11.1.  Fyrisiting    

11.11.1.24. Heilsu- og innlendismálaráðið (Rakstrarjáttan) U 15.778 - 

 BU -75 - 

11.20.2.  Heilsutænastur    

11.20.2.04. Kommunulæknaskipanin (Rakstrarjáttan) U 12.589 - 

 BU -100 - 

11.20.2.05. Útbúgving av yngri læknum (Rakstrarjáttan) U 8.152 - 

 BU -125 - 

11.20.2.11. Ílegusavnið (Rakstrarjáttan) U 3.696 - 

 BU -50 - 

11.20.3.  Sjúkrahúsverkið v.m.    

11.20.3.19. Serstakur sjúkrahúsheilivágur (Rakstrarjáttan) U 49.100 - 

 BU 1.500 - 

11.20.4.  Viðgerðarstovnar    

11.20.4.02. Heilbrigdi (Rakstrarjáttan) U 6.380 - 

 BU 300 - 

11.20.4.04. Viðgerðarstovnurin Frælsi (Rakstrarjáttan) U 3.600 - 

 BU 300 - 

11.37.4.  Ognarskrásetingar    

11.37.4.02. Umhvørvisstovan (Rakstrarjáttan) U 24.316 - 

 BU 1.400 - 
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12 ALMANNAMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 14.299 15.451 1.152 

Løguætlan -29.000 -29.000 - 

Felagsútreiðslur 425 - 

12.11.1. Fyrisiting  425 - 

Almannamál -13.974 1.152 

12.21.1. Fyrisiting  -75 - 

12.21.3. Barnastuðul  6.610 650 

12.21.4. Sjúkradagpeningur  3.921 502 

12.21.6. Eldri og serforsorg -26.100 - 

12.21.7. Sosialar skipanir  3.470 - 

12.21.8. Sosialar pensjónir  -1.800 - 

 

B. Játtanir  
  Útreiðslur Inntøkur 

    

12.11.1.  Fyrisiting    

12.11.1.xx. Javnstøðumál (Rakstrarjáttan) U 0 - 

 BU 983 - 

12.11.1.22. Javnstøðunevndin (Rakstrarjáttan) U 419 - 

 BU -419 - 

12.11.1.26. Almannamálaráðið (Rakstrarjáttan) U 13.962 - 

 BU 175 - 

12.11.1.48. Kvinnuluttøka í politikki (Rakstrarjáttan) U 314 - 

 BU -314 - 

12.21.1.  Fyrisiting    

12.21.1.02. Almannaverkið (Rakstrarjáttan) U 56.106 - 

 BU -75 - 

12.21.3.  Barnastuðul    

12.21.3.01. Barnavernd (Lógarbundin játtan) U 8.205 1.870 

 BU 4.610 650 

12.21.3.09. Familjuískoyti (Lógarbundin játtan) U 5.450 - 

 BU 2.000 - 

12.21.4.  Sjúkradagpeningur    

12.21.4.01. Dagpeningaskipanin  (Lógarbundin játtan) U 68.855 14.929 

 BU 3.921 502 
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12.21.6.  Eldri og serforsorg    

12.21.6.02. Bústovnar o.a. (Løgujáttan) U 41.000 - 

 BU -29.000 - 

12.21.6.09. Trivnaðartænastan (Rakstrarjáttan) U 326.565 - 

 BU 3.400 - 

12.21.6.17. Serflutningsskipan landsins (Stuðulsjáttan) U 1.207 - 

 BU -500 - 

12.21.7.  Sosialar skipanir    

12.21.7.01. Vanlig forsorg (Lógarbundin játtan) U 116.437 382 

 BU -1.178 - 

12.21.7.02. Arbeiðsfremjandi tiltøk (Lógarbundin játtan) U 84.259 - 

 BU 4.648 - 

12.21.8.  Sosialar pensjónir    

12.21.8.05. Fyritíðarpensjón (Lógarbundin játtan) U 262.972 - 

 BU -1.800 - 
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§ 13 UTTANRÍKIS- OG VINNUMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan -725 -725 - 

Felagsútreiðslur  -350 - 

13.11.1. Fyrisiting -350 - 

Uttanríkismál  -125 - 

13.13.1. Sendistovur -125 - 

Ráevnisvinna  -125 - 

13.32.1. Fyrisiting -125 - 

Sjóvinna  -50 - 

13.35.1. Ymsar útreiðslur -50 - 

Handil og vinna annars  -75 - 

13.37.5. Almennir karmar -75 - 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

    

13.11.1.  Fyrisiting    

13.11.1.59. Uttanríkis- og vinnumálaráðið (Rakstrarjáttan) U 20.034 - 

 BU -350 - 

13.13.1.  Sendistovur    

13.13.1.01. Sendistovur (Rakstrarjáttan) U 19.738 - 

 BU -125 - 

13.32.1.  Fyrisiting    

13.32.1.03. Jarðfeingi (Rakstrarjáttan) U 8.436 - 

 BU -125 - 

13.35.1.  Ymsar útreiðslur    

13.35.1.08. Sjóvinnustýrið (Rakstrarjáttan) U 10.526 - 

 BU -50 - 

13.37.5.  Almennir karmar    

13.37.5.04. Heilsufrøðiliga starvsstovan (Rakstrarjáttan) U 17.080 - 

 BU -75 - 
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§ 17 SAMFERÐSLUMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 4.700 4.700 - 

Løguætlan 4.500 4.500 - 

Felagsútreiðslur 

17.11.1. Fyrisiting 

0 

0 

 

Samferðsla og samskifti 

17.38.1. Vegir og havnir 

17.38.2. Samferðsla 

9.200 

4.350 

4.850 

 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

17.11.1. Fyrisiting 

17.11.1.56. Umvæling av almennum bygningum (Løgujáttan) 

 

U 

 

21.000 

 

- 

 BU - 18.000 

17.11.1.58. Almennir bygningar, søla (Løgujáttan)  U - 18.000 

 BU - -18.000 

    

   

17.38.1. Vegir og havnir 

17.38.1.02. Landsverk (Rakstrarjáttan) 

 

U 

 

62.445 

 

- 

 BU -150 - 

17.38.1.07. Nýggir landsvegir (Løgujáttan)  U 49.300 100 

 BU 4.500 - 

17.38.2. Samferðsla    

17.38.2.01. Strandfaraskip landsins (Rakstrarjáttan) U 153.275 - 

 BU 4.850 - 

    

 

  



13 

§ 55 SERINNTØKUR, FISKIVUNNUMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 6.750 6.750 - 

Fiskivinna  6.750 - 

55.34.3. Gransking og menning 6.750 - 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

    

55.34.3.  Gransking og menning    

55.34.3.09. Flyting til Fiskivinnugrunn (Stuðulsjáttan) U - - 

 BU 6.750 - 
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§ 2 Løgmansfyrisitingin 

Felagsútreiðslur 

2.11.1. Fyrisiting 

2.11.1.02. Løgmansskrivstovan (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 15.232 -75 15.157 
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§ 3 Fíggjarmál 

Felagsútreiðslur 

3.11.1. Fyrisiting 

3.11.1.03. Fíggjarmálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Mett verður, at játtanin til Fíggjarmálaráðið kann lækkast við 50 tús. kr. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 12.343 -100 12.243 

Fíggjarmál o.a. 

3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m. 

3.15.1.04. TAKS (Rakstrarjáttan) 

Mett verður, at játtanin til TAKS kann lækkast við 150 tús. kr. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 66.184 -250 65.934 

3.15.1.07. Føroya gjaldstova (Rakstrarjáttan) 

Mett verður, at játtanin til Gjaldstovuna kann lækkast við 100 tús. kr. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 29.518 -150 29.368 

 



16 

3.15.2. Hagfrøði 

3.15.2.01. Hagstova Føroya (Rakstrarjáttan) 

Raðfestar verða 300 tús. kr. til verkætlanina at menna hagtøl um hvussu Føroyar liva upp 

til tey 17 Heimsmálini hjá Sameindu Tjóðum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 11.638 300 11.938 

Almannamál 

3.21.2. Útgjaldsskipanir 

3.21.2.01. Stuðul til flutning og dupult húsarhald (Lógarbundin játtan) 

Nýtslan av stuðli til flutning er hægri enn mett í 2018. Tískil verður lagt upp fyri hesum í 

viðgerðini av fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019. Orsøkin er alsamt vaksandi talið av 

løntakarum og samsvarandi vaksandi talið av hesum, sum koyra ávísa fjarstøðu millum 

bústað og arbeiðspláss. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 21.700 700 22.400 
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§ 5 Fiskivinnumál 

Felagsútreiðslur 

5.11.1. Fyrisiting 

5.11.1.05. Fiskimálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Mett verður, at játtanin til Fiskimálaráðið kann lækkast við 50 tús. kr. 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 16.182 -350 15.832 

Tilbúgving 

5.31.1. Tilbúgving 

5.31.1.06. VØRN, Tilbúgving á sjógvi (Rakstrarjáttan) 

Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 100 tús. kr. Neyðugt er at halda mastur og 

útgerð á Sornfelli viðlíka og at halda aðrar rakstrar- og viðlíkahaldsútreiðslur, fyri at 

kjarnorkutilbúgvingin kann verða virkin. 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 12.302 100 12.402 

Fiskivinna 

5.34.2. Tænasta og eftirlit 

5.34.2.01. VØRN, Fiskiveiðieftirlitið (Rakstrarjáttan) 

Mett verður, at játtanin til Fiskiveiðieftirlitið kann lækkast við 50 tús. kr. 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 46.233 -175 46.058 
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5.34.3. Gransking og menning 

5.34.3.01. Havstovan (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 16.560 -150 16.410 
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§ 7 Mentamál 

Felagsútreiðslur 

7.11.1. Fyrisiting 

7.11.1.09. Mentamálaráðið (Rakstrarjáttan)    

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 22.712 -100 22.612 

Útbúgving og gransking 

7.23.2. Fólkaskúlin v.m. 

7.23.2.01. Fólkaskúlin (Rakstrarjáttan)    

Mett verður, at játtanin til Fólkaskúlan kann lækkast við 500 tús. kr. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 373.439 -500 372.939 

7.23.3. Miðnámsútbúgvingar 

7.23.3.05. Miðnámsútbúgvingar (Rakstrarjáttan) 

Mett verður, at játtanin til Miðnámsútbúgvingar kann lækkast við 700 tús. kr. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 226.841 -1.075 225.766 

 

7.23.3.07. Tekniski skúli í Klaksvík (Løgujáttan) 

Biðið verður um at 1,39 mió. kr. verða fluttar frá 2018 til 2019 vegna tað, at ein partur av 

útgerðini, sum skúlin ætlar at keypa, ikki kann latast áðrenn 15. februar 2019. 

 

Sambært kunngerð um roknskaparverk landsins skulu útreiðslur og inntøkur, sum stava 

frá vørum og tænastuveitingum, skrásetast, tá ið tær eru latnar. Vørur latnar fram til 15. 
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februar kunnu verða skrásettar upp á árið frammanundan, um keypsavtala er gjørd fyri 

ársskiftið. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan - 1.390 1.390 

7.23.5. Fólkaupplýsing 

7.23.5.06. Listaskúli á Sandoynni (Stuðulsjáttan) 

Viðmerkingar til játtanina verða orðaðar soleiðis: 

”Játtanin er ætlað til fyrireiking av bygging av Listaskúla á Sandoynni, ið skal hýsa 

verkliga partinum av nýggju útbúgvingini í listarligum arbeiði á Fróðskaparsetrinum.” 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 1.000 - 1.000 

7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking 

7.23.6.05. Maritimir skúlar (Rakstrarjáttan)    

Meting grundað á nýtslu í ár vísir, at játtanin í 2019 kann lækkast við 700 tús. kr. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 28.247 -750 27.497 

20. Vinnuháskúlin 22.187 -50 22.137 

22. Sjónám (Klaksvíkar sjómansskúli) 3.200 - 3.200 

23. Sjónám (Trygdarmiðstøðin og skeiðsvirksemi) 1.580 - 1.580 

30. Føroya Brandskúli 1.580 - 1.580 

40. Inntøkufíggjað virksemi -300 -700 -1.000 

 

7.23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya (Rakstrajáttan)    

Mett verður, at játtanin til Fróðskaparsetrið kann lækkast við 100 tús. kr. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
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Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 106.716 -375 106.341 

7.23.7. Lestrarstuðul 

7.23.7.04. Lestrarstuðul (Lógarbundin játtan)    

Meting grundað á nýtslu í ár vísir, at játtanin í 2019 kann lækkast við 2,5 mió. kr. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 125.235 -2.500 122.735 

Inntøkujáttan 1.200 - 1.200 

 

7.23.7.05. Lestrarlán (Stuðulsjáttan) 

Meting grundað á lántøku og lánsafturgjald í ár vísir, at játtanin í 2019 netto kann lækkast 

við 1,5 mió. kr. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 8.900 -1.000 7.900 

Inntøkujáttan 11.900 500 12.400 

Mentan 

7.24.1. Ymsar útreiðslur 

7.24.1.13. Ymiskir studningar (Stuðulsjáttan)    

Biðið verður um, at játtanin til undirkontu 07. Skótarørsla verður hækkað við 750 tús. kr., 

sum eru ætlaðar til at styrkja raksturin av skótadeplinum á Selatrað.  

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 3.000 750 3.750 

01. Útnorðursamstarv 300 - 300 

02. Norrøna felagið 150 - 150 

03. Ungmannafeløg 350 - 350 

04. Stuðul til onnur endamál 720 - 720 

05. Listafólkasamband Føroya (LISA) 380 - 380 

06. Stuðul til listafólk 100 - 100 

07. Skótarørsla 500 750 1.250 

08. Farlit 500 - 500 

 
7.24.1.xx. Skótadepil, løgustuðul (Stuðulsjáttan)    

Ætlanin er, at fara undir at útbyggja skótadepilin á Selatrað. Biðið verður um, at settar 

verða 3,0 mió. kr. av í 2019 til at stuðla hesi útbygging. 
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Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan - 3.000 3.000 

7.24.3. Mentanararvur 

7.24.3.03. Søvn landsins (Rakstrajáttan)    

Biðið verður um, at 1,0 mió. kr. verða játtaðar til talgilding av tilfari. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 31.921 925 32.846 

 

7.24.3.09. Savnshús (Løgujáttan)    

Biðið verður um, at 1,13 mió. kr. verða fluttar frá 2018 til 2019 vegna tað, at tað ikki ber 

til at fáa gjørt ábøturnar lidnar á bygningin í Smiðjugerði 5, sum Tjóðskjalasavnið og 

Tjóðsavnið skulu brúka sum goymslubygning. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan - 1.130 1.130 

 
7.24.3.15. Hvalastøðin við Áir (Løgujáttan)    

Biðið verður um, at 1,0 mió. kr. verða játtaðar til verkætlanina at gera hvalastøðina við Áir 

til savn. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan - 1.000 1.000 

 
7.24.3.21. Varðveiting av mentanararvinum (Løgujáttan)    

Biðið verður um, at játtanin á 1 mió. kr. verður flutt frá 2018 til 2019. Fyrireikingar eru 

gjørdar, men tað hevur ikki borið til at seta gongd á arbeiðið í 2018. Múrverkið í verandi 

bakkaverju í Kirkjubø er kannað og neyðturviliga umvælt, men tað er alneyðgt at 

verkætlanin við meiri umfatandi bakkaverju verður gjøgnumførd. Tjóðsavnið og 

Landsverk hava boðað frá, at klárt er at fara í gongd við verkætlanina tíðliga í 2019. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan - 1.000 1.000 
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7.24.3.29. Rocksavn (Stuðulsjáttan)    

Fyri at arbeiðið við at savna, varðveita og lýsa føroysku rocksøguna kann halda fram í 

2019, verður biðið um, at 100 tús. kr. verða játtaðar til Føroya Rocksavn. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan - 100 100 

7.24.5. Kirkjan 

7.24.5.01. Studningur til Kirkjugrunnin (Stuðulsjáttan)    

Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 300 tús. kr. í sambandi við prestasetan 

afturat til prestagjaldið í Hoyvík. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 9.000 300 9.300 
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§ 11 Heilsu- og innlendismál 

Felagsútreiðslur 

11.11.1. Fyrisiting  

11.11.1.24.  Heilsu- og innlendismálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Arbeiðið við krabbameinsætlan fer í gongd í 2019. 

 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 15.778 -75 15.703 

Heilsumál 

11.20.2. Heilsutænastur  

11.20.2.04.  Kommunulæknaskipanin (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 12.589 -100 12.489 

11.20.2.05.  Útbúgving av yngri læknum (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 8.152 -125 8.027 

11.20.2.11.  Ílegusavnið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
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Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 3.696 -50 3.646 

11.20.3. Sjúkrahúsverkið v.m.  

11.20.3.19.  Serstakur sjúkrahúsheilivágur (Rakstrarjáttan) 

Talan er um høvuðskontu til heilivág, ið bert verður latin á sjúkrahúsum. 

 

Játtanin í 2018 er 44,1 mió. kr. Í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019 eru játtaðar 49,1 mió. 

kr. Mælt verður til at hækka játtanina við 1,5 mió. kr. afturat. Harvið hækkar játtanin 15% 

frá 2018 til 2019. Hetta orsakað av øktum virksemi, hækkaðum prísum og nýggjum 

heilivági. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 49.100 1.500 50.600 

11.20.4. Viðgerðarstovnar  

11.20.4.02.  Heilbrigdi (Rakstrarjáttan) 

Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 300 tús. kr. til at styrkja viðgerðartilboðið. 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 6.380 300 6.680 

11.20.4.04.  Viðgerðarstovnurin Frælsi (Rakstrarjáttan) 

Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 300 tús. kr. til at styrkja viðgerðartilboðið. 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 3.600 300 3.900 

 

Handil og vinna annars 

11.37.4. Ognarskrásetingar 

11.37.4.02. Umhvørvisstovan (Rakstrarjáttan) 

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum er lagt 

fyri Løgtingið við ætlan um at yvirtaka málsøkini kort- og landmátingarmyndugleika. 

Gildiskoma er sett at verða 1. apríl 2019, tó viðvíkjandi kortmyndugleikanum á sjónum 1. 

januar 2020.  

 

Mett verður, at kostnaðurin av landkortpartinum verður umleið 2,6 mió. kr., meðan 

kostnaðurin av sjókortpartinum verður mettur til minst 5,6 mió. kr.  

 

Førleikar og manning 

Neyvan verður ein føroyskur kortmyndugleiki fullførur á øllum økjum, ein slíkur 

myndugleiki eigur at hava og halda skil á. Eyðvitað er neyðugt at samstarva við onnur lond 
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og aðrar myndugleikar, og soleiðis loysa onkrar uppgávur, og annars at keypa tænastur og 

veitingar, tá brúk er fyri teimum. 

 

Einum føroyskum kortmyndugleika tørvar tó at hava nakrar grundleggjandi førleikar og 

orku til taks, um myndugleikauppgávan skal loysast. 

 

Fíggjartørvurin er 2,6 mió. kr. um árið.  

 

Starvsfólk 
-Geodetur, ½ tíð 400 

-Landmátari 700 

-Korttøkningur 500 1,6 mió. kr. 

Rakstur og útbúnaður 
-Fyrisiting 100 

-Útgerð, edv 100 

-Dátukeyp 500 

-Fakligar tænastur 200 

-Altjóða samband 100 1,0 mió. kr. 

 

Av tí at talan er um virksemi, ið eftir ætlan skal setast í verk 1. apríl 2019, verður 

útreiðslurnar mettar til at verða 1,5 mió. kr. fyrsta árið.  

 

Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 1,5 mió. kr. til yvirtøkuna. 

 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 24.316 1.400 25.716 
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§ 12 Almannamál 

Felagsútreiðslur 

12.11.1. Fyrisiting 

12.11.1.xx. Javnstøðumál (Rakstrarjáttan) 

Fyri at gagnnýta játtanina til Demokratia og Javnstøðunevndina betri, verður biðið um, at 

játtanirnar verða lagdar saman undir hesa høvuðskontu. 

 

Játtanin verður harumframt hækkað við 250 tús. kr. sum liður í at fremja tey átøk, sum 

landsstýriskvinnan hevur sett sær fyri í virkisætlanini í javnstøðupolitikkinum, umframt at 

fremja mál, sum Javnstøðunevndin og Demokratia raðfesta.  

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan - 983 983 

12.11.1.22. Javnstøðunevndin (Rakstrarjáttan) 

Biðið verður um, at játtanin verður flutt undir høvuðskontu 12.11.1.xx. Javnstøðumál.  

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 419 -419 0 

12.11.1.26. Almannamálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 21. Ráð og nevndir 

Biðið verður um, at játtanin til Leigunevndina verður hækkað til at styrkja eftirlitið við 

leigukostnaðinum av bústøðum. 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 13.962 175 14.137 

12.11.1.48. Kvinnuluttøka í politikki (Rakstrarjáttan) 

Biðið verður um, at játtanin verður flutt undir høvuðskontu 12.11.1.xx. Javnstøðumál.  
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Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 314 -314 0 

Almannamál 

12.21.1. Fyrisiting 

12.21.1.02. Almannaverkið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 56.106 -75 56.031 

12.21.3. Barnastuðul 

12.21.3.01. Barnavernd (Lógarbundin játtan) 

Framrokningar vísa, at neyðugt verður at hækka játtanina við 3.960 tús. kr. netto, orsakað 

av, at fleiri fyriskipanir eru komnar afturat.  

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 8.205 4.610 12.815 

Inntøkujáttan 1.870 650 2.520 

12.21.3.09. Familjuískoyti (Lógarbundin játtan) 

Í sambandi við lógarbroyting, sum er ávegis í Løgtingið, er ætlanin at betra um korini hjá 

familjum við lægstu inntøkunum. Neyðugt verður at hækka játtanina við 2,0 mió. kr.  

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 5.450 2.000 7.450 

12.21.4. Sjúkradagpeningur 

12.21.4.01. Dagpeningaskipanin (Lógarbundin játtan) 

Vísandi til løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 er dagpeningur vegna sjúku fevnt av 

eftirlønarlógini. Sambært uppskoti til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening 

vegna sjúku v.m. (lm. 57/2018), verður bundna eftirlønargjaldið lagt aftrat 

dagpeningaveitingini, og tí er játtanin hækkað við 3.219 tús. kr. netto, harav undirkonta 01. 

Løntakarar verður hækkað við 3.425 tús. kr. netto og undirkonta 02. Sjálvstøðug og 

húsarhaldsfólk verður hækkað við 53 tús. kr. netto. Inntøkur undir undirkontu 09. 

Arbeiðsgevarans partur, hækka samtíðis við 259 tús. kr. 

 

Biðið verður um, at játtanin harumframt hækkar við 200 tús. kr. til ætlaðar broytingar í 

dagpeningaskipanini. 
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Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 68.855 3.921 72.776 

Inntøkujáttan 14.929 502 15.431 

12.21.6. Eldri og serforsorg 

12.21.6.02. Bústovnar o.a. (Løgujáttan)    

Almannamálaráðið metir, at tørvur er á 41 mió. kr. í 2019 um byggjast skal sambært ætlan. 

Av tí, at umleið 29 mió. kr. eru tøkar og verða støðlaðar frá 2018 og undanfarnum árum til 

2019, verður biðið um, at játtanin í 2019 verður lækkað við 29 mió. kr., so betri samsvar 

fæst millum játtan og væntaða nýtslu í 2019 og frameftir. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 41.000 -29.000 12.000 

12.21.6.09. Trivnaðartænastan (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 20. Vanligt virksemi 

Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 3.500 tús. kr. Høvuðsorsøkin er, at ætlanin 

um at fáa betri samskipaði og skynsamari tilboð til ávísar borgarar undir 

Trivnaðartænastuni, ikki ber á mál, sum ætlað sambært fíggjarlógaruppskotinum. 
 

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til 

ferðing við 20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava 

støðugt fleiri fundir talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri 

mun til tess at lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 326.565 3.400 329.965 

12.21.6.17. Serflutningsskipan landsins (Stuðulsjáttan) 

Játtanin verður lækkað við 500 tús. kr. orsakað av, at skipanin í Eysturoynni ikki heldur 

fram eftir 1. januar 2019.  

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 1.207 -500 707  

12.21.7. Sosialar skipanir 

12.21.7.01. Vanlig forsorg (Lógarbundin játtan) 

Vísandi til løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 eru uppihaldsveitingar og endurgjald fyri 

inntøkumiss fevnd av eftirlønarlógini. Sambært uppskoti til løgtingslóg um broyting í lov 

for Færøerne om offentlig forsorg (lm. 58/2018), verður bundna eftirlønargjaldið lagt aftrat 

veitingunum, og tí er játtanin hækkað við 3,6 mió. kr., harav umleið 1,9 mió. kr. eru vegna 

undirkontu 01. Fyribils hjálp, umleið 0,8 mió. kr. eru vegna undirkontu 04. Meirútreiðslur 

brekað barn og umleið 0,9 mió. kr. vegna undirkontu 07. Arbeiðsloysisforsorg.   
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Harumframt vísa framskrivingar, at  undirkonta 07. Arbeiðsloysisforsorg kann lækka við 

4,75 mió. kr. 

 

Biðið verður um, at játtanin til høvuðskontuna verður lækkað við 1.178 tús. kr. 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 116.437 -1.178 115.259 

Inntøkujáttan 382 - 382 

 

12.21.7.02. Arbeiðsfremjandi tiltøk (Lógarbundin játtan) 

Vísandi til løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 eru veitingar sambært løgtingslóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk fevnt av eftirlønarlógini. Sambært uppskoti til løgtingslóg um 

broyting í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk (lm. 56/2018), verður bundna 

eftirlønargjaldið lagt aftrat uppihaldsveitingum og lønarískoyti, og tí er játtanin hækkað 

við 3,6 mió. kr., harav umleið 1,7 mió. kr. eru vegna undirkontu 02. Arbeiðsbúgving og 

umleið 1,9 mió. kr. vegna undirkontu 03. Tillagað starv.  

 

Harumframt vísa framskrivingar, at neyðugt verður at hækka undirkontu 02. 

Arbeiðsbúgving við 1 mió. kr. 

 

Biðið verður um, at játtanin til høvuðskontuna verður hækkað við 4.648 tús. kr. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 84.259 4.648 88.907 

12.21.8. Sosialar pensjónir 

12.21.8.05. Fyritíðarpensjón (Lógarbundin játtan) 

Meting grundað á nýtslu higartil í ár vísir, at játtanin í 2019 kann lækkast við 2,0 mió. kr.  

 

Ætlanin er at gera broytingar í brotpensjón, og tí verður neyðugt, at játtanin verður hækkað 

við 200 tús. kr.  

 

Biðið verður um, at játtanin til høvuðskontuna verður lækkað við 1.800 tús. kr. 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 262.972 -1.800 261.172 
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§ 13 Uttanríkis- og vinnumál 

Felagsútreiðslur 

13.11.1. Fyrisiting 

13.11.1.59. Uttanríkis- og vinnumálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 20.034 -350 19.684 

Uttanríkismál 

13.13.1. Sendistovur 

13.13.1.01. Sendistovur (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 19.738 -125 19.613 

Ráevnisvinna 

13.32.1. Fyrisiting 

13.32.1.03. Jarðfeingi (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 8.436 -125 8.311 
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Sjóvinna 

13.35.1. Ymsar útreiðslur 

13.35.1.08. Sjóvinnustýrið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 10.526 -50 10.476 

Handil og vinna annars 

13.37.5. Almennir karmar 

13.37.5.04. Heilsufrøðiliga starvsstovan (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 17.080 -75 17.005 
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§ 17 Samferðslumál 
 
17.11.1. Fyrisiting 

17.11.1.56. Umvæling av almennum bygningum (Løgujáttan) 

Samanhangur er millum samlaða bygningsmassan hjá landinum, sum tørvur er á at 

viðlíkahalda, og sølu av ónýttum ella ikki egnaðum bygningum. Tí verður høvuðskonta 

17.11.1.58. Almennir bygningar, søla niðurløgd, og í staðin upprættað sum undirkonta til 

hesa høvuðskontu.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 21.000 - 21.000 
Inntøkujáttan - 18.000 18.000 

 

17.11.1.58.  Almennir bygningar, søla (Løgujáttan) 

Henda høvuðskonta verður niðurløgd, og í staðin upprættað sum undirkonta á 

høvuðskontu 17.11.1.56. Umvæling av almennum bygningum.  

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Inntøkujáttan 18.000 -18.000 - 

 

Samferðslu og samskifti 

 
17.38.1. Vegir og havnir 

17.38.1.02. Landsverk (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20% 

komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir 

talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at 

lækka kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 62.445 -150 62.295 

 

17.38.1.07.  Nýggir landsvegir (Løgujáttan) 

Eftir fíggjarlógaruppskotinum verða 49,2 mió kr. játtaðar til vegagerð. Biðið verður um, 

at játtanin verður hækkað við 4,5 mió. kr., harav 1,0 mió. kr. fara til Forkanning av tunli 

millum Fjarða og Gøtudal. Restin fer til at fyrireika tunnil v.m. til Vestmanna. Í 

játtanarkørmunum varð ásett, at 5 mió. kr. skuldu setast av í 2019 til at fyrireika tunnil 

v.m. til Vestmanna. Við hesi broyting, verður samsvar millum fíggjarlógaruppskot og 

játtanarkarmarnar fyri 2019.  
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Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 49.300 4.500 53.800 

Inntøkujáttan 100 - 100 

 
17.38.2. Samferðsla 
17.38.2.01.  Strandfaraskip landsins (Rakstrarjáttan) 

Játtanin hjá Strandfaraskipum landsins, er í nógso stóran mun treytað av 

oljukostnaðinum. Strandfaraskip landsins hevur júst prístryggjað oljuna (gjørt eina 

hedgingaravtalu), soleiðis at útreiðslurnar til olju, og tessvegna játtanartørv stovnsins, nú 

eru kendar. Meirkostnaðurin er 9,7 mió. kr. 

 

Mett verður, at helvtin av meirkostnaðinum kann heintast inn aftur við fleiri inntøkum til 

Strandfaraskip landsins vegna økt virksemi og við færri útreiðslum vegna skynsamari 

rakstur. 

 

Neyðugt er at hækka játtanina til at reka Strandferðsluna við 4.850 tús. kr. í 2019. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 153.275 4.850 158.125 
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§ 55 Serinntøkur, fiskivinnumál 

 

Fiskivinna 
 

55.34.3. Gransking og menning 
55.34.3.09.  Flyting til Fiskivinnugrunn (Stuðulsjáttan) 

Endamálið við grunninum er, at fyrireika Matis líknandi stovni í Føroyum. Hesin skal 

menna átøk og skipanir í føroyskari fiskivinnu við atliti at lívfrøðiligari, búskaparligari 

og samfelagsligari burðardyggari gagnnýtslu av havtilfeinginum. 

 

Biðið verður um at fáa flutt 6,75 mió. kr., svarandi til umleið 5% av inntøkunum frá 

uppboðssøluni í 2017, í Fiskivinnugrunnin. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan - 6.750 6.750 

 


