Bárður á Steig Nielsen
Kaj Leo Holm Johannesen
Edmund Joensen
Helgi Abrahamsen
vegna Sambandsflokkin
Løgtingið

Løgtingsmál nr. 74/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um
yrkisútbúgvingar
Uppskot
til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um yrkisútbúgvingar

§1

skúlaskeið vera í mesta lagi 20 vikur.”

Í løgtingslóg nr. 94 frá 29. desember 1998
um yrkisútbúgvingar, sum seinast broytt
við løgtingslóg nr. 29 frá 30. apríl 2015
verða gjørdar hesar broytingar:

2. Í § 8, stk. 2 verður aftan á “læru og
skúlagongd” sett: “og longd á
skúlaskeiðinum”

1. Í § 3 verður sum stk. 2 sett:
“Stk. 2. Skúlatíðin verður býtt í skeið á
í mesta lagi 10 vikur. Tó kann fyrsta

§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir,
at hon er kunngjørd.
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Almennar viðmerkingar
Endamálið við uppskotinum er at gera tillagingar í yrkisútbúgvingarlógini, sum bera í sær, at
hámark verður sett á longdina á skeiðunum á yrkisnámi.
Fyri fáum árum síðan varð sonevnda eindarskipanin, - Yrkisnám fyri yrkisútbúgvnigar - sett í verk.
Hetta varð m.a. gjørt fyri at skipa raksturin betur á teknisku skúlunum og at javna
handverkaútbúgvingarnar í undirvísingartímunum á verkstøðunum og í almennum lærugreinum.
Tá nýggja skipanin varð sett í verk, var semja millum vinnu og politiska myndugleikan um, at hon
innan fyri eitt rímiligt tíðarskeið skuldi eftirmetast.
Hugsað varð tá serliga um at eftirmeta longdina á skúlaskeiðunum.
Sambært tí samskifti, sum Sambandsflokkurin hevur havt við vinnuna, teknisku skúlarnar, og
lærlingar, er breið semja um, at 2. skúlaskeið á yrkisnámi, ið er 20 vikur eftir galdandi skipan, eigur
at verða býtt í styttri skeið á í mesta lagi 10 vikur hvørt.
Tí verður skotið upp at áseta mark fyri, hvussu long skúlaskeiðini í mesta lagi kunnu vera:
1. skúlaskeið kann í mesta lagi vera 20 vikur.
2. skúlaskeið í mesta lagi 10 vikur.
3. skúlaskeið í mesta lagi 10 vikur.
4. skúlaskeið í mesta lagi 10 vikur, eins og í dag.
5. skúlaskeið, 5 vikur skúli íroknað sveinaroynd, eins og í dag.
Við at skipa skeiðini á henda hátt skifta næmingarnir oftari millum skúla og arbeiðspláss. Harvið fer
tíðin á skúlanum at kennast styttri, og er tað ein fyrimunur hjá næmingum, ið eru í læru.
Broytingin hevur eisini stórar fyrimunir við sær fyri vinnuna, tí tað verður lættari hjá fyritøkum, ið
hava nógvar lærlingar, at skipa tíðarskeiðini soleiðis, at ikki allir lærlingarnir í einum árgangi eru í
skúla samstundis. Eisini fyri tær smærru fyritøkurnar verður tað ein fyrimunur, at lærlingar ikki
vera styttri í skúla hvørja ferð seinnu skúlaskeiðini.
Fyri skúlarnar fer broytingin at hava við sær, at samstarvið við vinnuna fer at fella lættari, og vandin
fyri, at ikki bókligir næmingar gerast skúlatroyttir og harvið detta niður í millum, minkar.
Uppskotsstillararnir meta, at fyrimunirnir við nýskipanini fara at hava við sær, at tilgongdin av
lærlingum fer at økjast uppaftur meir, ikki minst tí at vinnan fer at hava lættari við at leggja
lærutíðina hjá hvørjum einstakum lærlingi betur til rættis. Og harvið verður lættari at seta lærlingar.
Við at økja um tilgongdina av lærlingum, fer trotið av arbeiðsmegi í handverkavinnuni sum frálíður
at minka. Tað fer við tíðini eisini at hava við sær, at tørvurin á at innflyta arbeiðsmegi minkar.

2

Fíggjarligar avleiðingar
Talið av lærlingum er økt síðan fíggjarkreppuna, tá talið minkaði nógv. Tí verður mett, at
kostnaðurin av at býta 2. skúlaskeið í tvey 10 vikur skeið ikki fer hækka raksturin nevnivert, tí
møguleikarnir hjá teknisku skúlunum at leggja undirvísingina rationelt til rættis við samlestri o.ø.
eru betri, tá talið av næmingum økist.
Januar Februar Mars Apríl Mai Juni Juli August Sept Okt
2013 24
26
21
11 21 9 27 50
28 28
2014 29
17
26
18 7 19 33 29
32 24
2015 30
34
16
20 16 7 32
43
39 20
2016 37
33
18
21 12 22 20
41
47 20
2017 36
32
35
14 34 17 29 51
48
Talvan vísir tilgongdina av lærlingum frá 2013 til í september 2017

Nov
20
17
18
23

Des
13
15
9
13

Íalt
278
266
284
307
296

Roknast kann tó við, at broytingin fer at hava við sær, at fyritøkur fara at taka enn fleiri lærlingar,
og tá hækkar lønarendurgjaldið til lærlingar.

Serligar viðmerkingar
Til § 1
Skúlatíðin verður býtt í skeið á í mesta lagi 10 vikur. Tó kann fyrsta skúlaskeið vera í mesta lagi 20
vikur. Ásetingin er at skilja sum mark fyri, hvussu long skúlaskeiðini í mesta lagi kunnu vera.
Ásett verður, at Yrkisnevndin samtykkir útbúgvingarreglur, undir hesum eisini reglur um mestu
longd á skúlaskeiðum sbr. § 8.
Til § 2
Áseting um gildiskomu.

Á Løgtingi, 2. november 2018
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