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Málsviðgjørt: JPP 

 

 

Fylgiskjal 1 

 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

§ 2, stk. 1. Ráðið hevur 3 limir, sum 

landsstýrismaðurin setir eftir tilmæli frá 

stýrinum fyri Fróðskaparsetur Føroya. 

 

§ 2, stk. 1. Ráðið hevur tríggjar limir, sum 

landsstýrismaðurin setir eftir tilmæli frá 

ávikavist stýrinum fyri Fróðskaparsetur 

Føroya, nevndini í Búskapar- og 

Løgfrøðingafelag Føroya og nevnd 

Landsbankans. Tilmælandi partarnir kunnu 

ikki tilmæla limir úr egnari nevnd ella egnum 

stýri, ei heldur starvsfólk úr stovnum undir 

stýrinum ella nevndini. 

§ 2, stk. 2. Limirnir skulu vera 

búskaparfrøðingar við kandidatútbúgving 

frá hægri lærustovni. 

 

§ 2, stk. 2. Limirnir  skulu vera 

búskaparfrøðingar, og útbúgving teirra skal í 

minsta lagi vera á masterstigi. Limirnir skulu 

hava viðkomandi arbeiðsroyndir sum 

búskaparfrøðingar.  

 

§ 2, stk. 3. Limirnir í ráðnum kunnu ikki 

starvast í fyrisitingini hjá 

landsstýrisfólkunum ella starvast á 

Fróðskaparsetri Føroya. 

 

§ 2, stk. 3. Limirnir í ráðnum kunnu ikki 

starvast í stjórnarráðum landsstýrisins.  

§ 2, stk. 5. Valskeiðið hjá Búskaparráðnum 

er 4 ár frá 1. januar 2009 at rokna. 

 

§ 2, stk. 5. Limirnir í Búskaparráðnum verða 

tilnevndir fyri eitt 4 ára tíðarskeið. Ein limur 

verður tilnevndur annaðhvørt ár, og hinir báðir 

limirnir verða tilnevndir annaðhvørt ár. 
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§ 2, stk. 6. Fer limur úr ráðnum, áðrenn 

valskeiðið er úti, velur landsstýrismaðurin 

nýggjan lim, eftir tilmæli frá stýrinum fyri 

Fróðskaparsetur Føroya. 

 

§ 2, stk. 6. Fer limur úr ráðnum, áðrenn 

valskeiðið er úti, velur landsstýrismaðurin 

nýggjan lim eftir tilmæli frá viðkomandi 

tilmælandi parti. 

 

 Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd. 

Stk. 2. Nýtt valskeið hjá Búskaparráðnum, 

sambært  § 2, stk. 5, sum ásett í § 1, nr. 2 í hesi 

lóg, byrjar 1. oktober 2020. Tá verða tríggir 

limir tilnevndir. Landsstýrismaðurin skipar 

fyri lutakasti um, hvør av limunum skal 

tilnevnast av nýggjum 1. oktober 2022.  

 

  

  

  

  

  

 


