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Løgtingsmál nr. 103/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

Búskaparráð (Fleiri tilmælandi partar og krav um arbeiðsroyndir) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Búskaparráð 

(Fleiri tilmælandi partar og krav um arbeiðsroyndir) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 50 frá 11. mai 2009 um 

Búskaparráð, sum broytt við løgtingslóg 

nr. 139 frá 20. desember 2012, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 2, stk. 1-3 verða orðað soleiðis: 

”Ráðið hevur tríggjar limir, sum 

landsstýrismaðurin tilnevnir 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. 

Stk. 2. Limirnir skulu vera 

búskaparfrøðingar, og útbúgving teirra 

skal í minsta lagi vera á masterstigi. 

Limirnir skulu hava viðkomandi 

arbeiðsroyndir sum búskaparfrøðingar. 

Stk. 3. Limirnir í ráðnum kunnu ikki 

starvast í stjórnarráðum landsstýrisins.” 

 

2. § 2, stk. 5 og 6 verða orðað soleiðis: 

“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. 

Stk. 6. Fer limur úr ráðnum, áðrenn 

valskeiðið er úti, setir 

landsstýrismaðurin nýggjan lim eftir 

tilmæli frá viðkomandi tilmælandi 

parti.” 

 

§ 2 

 

Stk. 1. 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 
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skipar fyri lutakasti um, hvør av limunum 

skal tilnevnast av nýggjum 1. oktober 

2022.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Búskaparráðið hevur sum uppgávu at fylgja við búskaparligum viðurskiftum í landinum og 

koma við óheftari búskaparligari ráðgeving og frágreiðingum um búskaparligu gongdina. 

Umráðandi er, at væl skikkað fólk við teimum røttu førleikunum, bæði hvat viðvíkur útbúgving 

og arbeiðsroyndum, sita í ráðnum.  

 

Tað hevur við verandi tilmælingarmannagongd verið avbjóðandi at fáa nøktandi tilmælir um 

limir í Búskaparráðið. Eisini hevur samansetingin av ráðnum til tíðir verið soleiðis, at fólk við 

drúgvum arbeiðsroyndum hava verið undirumboðað í ráðnum. Sambært galdandi lóg, kunnu 

limir, sum starvast á Fróðskaparsetrinum, ikki sita í ráðnum. Tað er óheppið, serliga nú 

Fróðskaparsetrið hevur bygt upp masterútbúgving í búskaparfrøði, og harvið sett fleiri 

búskaparfrøðingar í starv. Tí er neyðugt at tillaga lógina soleiðis, at tilnevningargrundarlagið 

gerst breiðari. Eisini verða krøv sett til, at limirnir hava hóskandi arbeiðsroyndir.  

 

Harafturat verður búskaparráðið valt tann  1. januar, sum er miðskeiðis millum konjunktur-

frágreiðingarnar.  Tað er óheppið, tí tað órógvar arbeiðið við konjunkturfrágreiðingunum. 

Skotið verður tí upp at Búskaparráðið verður valt 1. oktober heldur enn 1. januar. Eisini 

verður skotið upp,  at tað annaðhvørt ár verður valdur ein, og annaðhvørt ár tveir limir í ráðið. 

Ásetingin tryggar størri framhald (kontinuitet) í ráðnum.   

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Í løgtingslóg nr. 50 frá 11. mai 2009 um Búskaparráð, sum broytt við løgtingslóg nr. 139 frá 

20. desember 2012, er ásett, at stýrið fyri Fróðskaparsetur Føroya einsamalt tilmælir limirnar 

til Búskaparráðið. Eisini er ásett, at limirnir í ráðnum ikki kunnu starvast á Fróðskaparsetri 

Føroya. Hendan avmarkingin í  mun til, hvør kann innstillast at verða limur í búskaparráðnum, 

er mett at veraa óheppin, tá alsamt fleiri búskaparfrøðingar starvast á Fróðskaparsetrinum. Tað 

er tí hóskandi at gera tað møguligt hjá hesum at sita í Búskaparráðnum. 

 

Eingi krøv eru í verandi lóg um, at limirnir í ráðnum hava viðkomandi arbeiðsroyndir.  

 

Í verandi lóg er ásett, at valskeiðið er 4 ár, og at ráðið verður valt 1. januar, sum er miðskeiðis 

millum báðar konjunkturfrágreiðingarnar, sum ráðið ger.  Tað órógvar arbeiðið við 

konjunkturfrágreiðingunum, at nýggir limir taka sæti miðskeiðis millum báðar 

frágreiðingarnar, og tí hevði verið betri, um valskeiði í staðin varð frá 1. oktober at rokna.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at breiðka tilnevningargrundarlagið soleiðis, at tað frameftir 

verða tríggir partar, ið tilnevna hvør sín lim til Búskaparráðið, nevniliga stýrið fyri 

Fróðskaparsetur Føroya, Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya og nevnd Landsbankans. 

Eisini verður møguligt at tilevna limir til Búskaparráðið, sum starvast á Fróðskaparsetri Føroya. 

Hervið verða fleiri búskaparfrøðingar, sum kunnu tilnevnast sum limir, og harvið verður eisini 

lættari at manna Búskaparráðið.   

 

Endamálið við uppskotinum er eisini at broyta valskeiðið hjá Búskaparráðnum soleiðis, at tað 

byrjar 1. oktober ístaðin. Hetta hóskar betur til arbeiðið hjá Búskaparráðnum, sum letur sínar 

konjunkturfrágreiðingar 1. oktober og 1. mars.  
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Endiliga er ynskiligt at manna Búskaparráðið við limum, sum hava viðkomandi arbeiðsroyndir 

sum búskaparfrøðingar, og tí verður hetta ein treyt frameftir.   

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið hevur við sær, at tilnevnandi partarnir økjast frá einum upp í tríggjar. 

Búskaparfrøðingar, sum starvast á Fróðskaparsetri Føroya,  kunnu tilnevnast í Búskaparráðið, 

og er hetta ein fyrimunur bæði tí, at so verður tað ein størri skari av búskaparfrøðingum, sum 

kunnu tilnevnast, og tí, at alsamt fleiri búskaparfrøðingar við góðum fakligum førleikum 

arbeiða á Fróðskaparsetrinum. Krav verður eisini sett til, at limirnir hava hóskandi 

arbeiðsroyndir. 

 

Harafturat er endamálið at broyta valskeiðið soleiðis, at Búskaparráðið verður valt 1. oktober 

heldur enn 1. januar, tí hetta hóskar betur til arbeiðið hjá ráðnum. Eisini verður skotið upp,  at 

tað annaðhvørt ár verður valdur ein, og annaðhvørt ár tveir limir í ráðið. Ásetingin tryggar 

størri framhald (kontinuitet) í ráðnum. Limurin, sum skal veljast í 2022, verður funnin við 

lutakasti.  

 
Ár 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Búskaparráðið, tal av limum fyri 

vali 

 3  1 
 

2 
 

1  

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið varð sent til ummælis hjá stjórnarráðunum, BLF, Landsbanka Føroya, 

Fróðskaparsetri Føroya, Vinnuhúsinum, Fakfelgassamstarvinum, Kommunufelagnum og 

Búskaparráðnum. 

Viðmerkingar eru komnar frá Búskapar- og løgfrøðingafelag Føroya (BLF), Stýrinum fyri 

Fróðskaparsetur Føroyða, Búskaparráðnum, Heilsu- og Innlendismálaráðnum og 

Fakfelagssamstarvinum. 

 

Búskapar og Løgfrøðingafelag Føroya hevur hesa viðmerking: Búskaparráðið er valt fyri 

eitt fýra ára skeið, sum endar 31. desember 2020. Vit meta tað ikki vera rætt at skifta ráðslimir, 

áðrenn skeiðið hjá núverandi limum er runnið. Tí mæla vit til, at fyrsta skeiðið eftir 

lógarbroytingina verður frá 1. januar 2021 til 30. september 2024. 

 

Fíggjarmálaráðið: Orsøkin til, at valskeiðið er sett at byrja 1. oktober 2020, er at valdu 

ráðslimirnir skulu hava tíð til at seta seg inn í arbeiðið, og megna at framleiða 

konjunkturfrágreiðingina, sum skal almannakunngerast 1. mars. Eftir ætlan verða tríggir limir 

valdir í 2020, og síðani verða tað annaðhvørt ár valdur ein limur og annaðhvørt ár valdir tveir 

limir í ráðið. 

 

 Búskapar og Løgfrøðingafelag Føroya hevur hesa viðmerking: § 3 í núverandi lóg stendur 

at “Búskaparráðið ger tvær árligar konjunkturfrágreiðingar, sum verða almannakunngjørdar 

1. mars og 1. september. Búskaparráðið kann harumframt gera temafrágreiðingar og ráðgeva 

landsstýrinum í øðrum málum.”  

Við uppskotinum verður § 3 ikki broytt. BLF vil vísa á, at raðfestingin av arbeiðinum hjá 

Búskaparráðnum kundi hóskandi verið broytt, tí tørvur er á fleiri temafrágreiðingum. BLF vil 

tí mæla til, at ein temafrágreiðing um árið eisini skal vera partur av arbeiðinum hjá 

Búskaparráðnum. 
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Fíggjarmálaráðið: Mett verður, tað avgjørt hevur sínar fyrimunir, at framleiddar verða tvær 

konjunkturfrágreiðingar um árið. 

 

Stýrið fyri Fróðskaparsetur Føroya hevur hesa viðmerking: Vit mæla til at strika 

ásetingina um, at í mesta lagi ein limur kann vera í starvi á Fróðskaparsetrinum. Vit duga ikki 

at síggja nakra haldgóða grundgeving fyri hesum, og har er t.d. eingin áseting um, at í mesta 

lagi ein limur skal vera úr Landsbankanum ella BLF. Fólk skifta starv, og tað hevur fyrr ført 

við sær, at neyðugt hevur verið at velja nýggjar limir í Búskaparráðnum í úrtíð, tí fólk eru farin 

í starv á Fróðskaparsetrinum. Ikki er neyðugt, at Búskaparráðið soleiðis skal minka um 

flytførið hjá búskaparfrøðingum. Eftir uppskotinum er heldur ikki møguligt hjá 

Fróðskaparsetrinum at koma við tilmæli um egin starvsfólk, so um onkur sær ein vanda fyri, 

at tað einans verða starvsfólk á Fróðskaparsetrinum í Búskaparráðnum, so er tað ógvuliga 

ósannlíkt. 

 

Fíggjarmálaráðið: Fíggjarmálaráðið tekur undir við tilmælinum frá Fróðskaparsetrinum og 

metir ásetingin um, at í mesta lagi ein limur kann vera í starvi á Fróðskaparsetrinum, er strikað. 

 

Búskaparráðið hevur hesa viðmerking: Í broytingaruppskotinum er komið eitt ískoyti um at 

limirnir í ráðnum skulu hava viðkomandi arbeiðsroyndir, eftir okkara hugsan kann hendan 

áseting hugsast at venda øvugt, bæði í mun til óheftni og fakligheit, og er tí óneyðug. Drúgvar 

arbeiðsroyndir geva innlit, men kann eisini gera limirnar heftar at verandi skipan. Ein, ið ikki 

hevur líka drúgvar royndir, kann hugsast at vera minni bundin at verandi skipan og kann tískil 

lættari kritisera skipanina.  

Ringt er at siga, hvat viðkomandi arbeiðsroyndir eru. Hugsast kann, at búskaparfrøðingar við 

drúgvum arbeiðsroyndum verða innstillaðir, uttan at hesir hava arbeitt nógv við 

búskaparfrøði. Vandi er fyri, at man frásorterar tey við nýggjastu vitanini. Hetta kundi t.d. 

verið ein nýútbúgvin Phd, har man ístaðin velur ein royndan búskaparfrøðing, sum ikki er 

kunnugur við nýggjastu granskingina. 

 

Fíggjarmálaráðið: Mett verður, at viðkomandi arbeiðsroyndir avgjørt eiga at verða partur av 

metingargrundarlagnum, tá limir verða valdir í Búskaparráðið. Viðkomandi arbeiðsroyndir 

kann sjálvandi eisini vera granskingararbeiði í føroyska búskapinum. Tað er av týdningi, at ein 

ávís faklig tyngd er aftan fyri framleiðsluna hjá Búskaparráðnum, og ein slík tyngd fæst best 

við, at bæði ástøðiligi parturin og viðkomandi arbeiðsroyndir eru umboðaðar ráðnum.  

 

Heilsu- og Innlendismálaráðið hevur hesa viðmerking: Uppskotna broytingin tryggjar betur 

enn higartil møguleika fyri fjølbroyttari manning av Búskaparráðnum, tá um starvsstað og 

arbeiðsroyndir ræður. Umhugsað eigur at verða, at í mesta lagi 1 umboð er frá sama stovni 

soleiðis, sum skotið er upp viðvíkjandi Fróðskaparsetrinum. 

 

Fíggjarmálaráðið: Mett verður ikki neyðugt við slíkari áseting. Við uppskotinum verða 

tilnevnandi partarnir tríggir í tali, og hesir hava ikki møguleika at koma við tilmælum um egin 

starvsfólk. Lagt verður eisini upp til, at tilnevnandi partarnir samskifta sínámillum soleiðis, at 

eitt nú ásetingarnar í javnstøðulógini verða hildnar. 

 

Fakfelagssamstarvið hevur hesa viðmerking: Fakfelagssamstarvið vísir á, at tað í ávísum 

førum kundi verið gott hjá Búskaparráðnum at havt eitt umboð aftrat í nevndini, ið hevði eitt 

annað bakstøði enn búskaparfrøðingur, hetta fyri at fáa onnur atlit tikin við í eina heildarmynd 

av fíggjarstøðuni. 
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Fíggjarmalaráðið: Við nýggju ásetingunum um, at tríggir partar nú tilmæla limir til ráðið, 

umframt at krøv verða sett til viðkomandi arbeiðsroyndir, metir Fíggjarmálaráðið, at 

fortreytirnar fyri at fáa eitt búskaparráð við væl skikkaðum fólki eru batnaðar. Fíggjarmálaráðið 

metir tað ikki ráðiligt at seta fólk í búskaparráðiðm sum ikki eru búskaparfrøðingar á í minsta 

lagi masterstigi.  

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur smávegis umsitingarligar avleiðingar fyri umsitingina í 

Fíggjarmálaráðnum, tá limir skulu veljast í Búskaparráðið annaðhvørt ár ístaðin fyri triðja hvørt 

ár. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru eingir milumtjóða sáttmálar á økinum 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið sampakkar við tvørgangandi millumtjóða sáttmálar. 

 

2.9. Markaforðingar 

Tað eru ongar markaforðingar á økinum 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið inniheldur ikki ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir 

ella onnur størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 
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2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið heimilar landsstýrismanninum at skipa fyri lutakasti, sum skal avgeram hvør 

limur skal veljast 1. oktober 2022. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1  

Broytingin inniber, at tríggir partar skulu tilnevna limir til landsstýrismannin, nevniliga stýrið 

fyri Fróðskaparsetur Føroya, Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya og nevnd Landsbankans. 

Tilmælandi partarnir kunnu ikki velja limir úr egnari nevnd ella egnum stýri í Búskaparráðið. 

Tilmælandi partarnir kunnu heldur ikki tilmæla limir úr stovnunum undir ráðnum. Soleiðis 

kann t.d. nevndin i Landsbankanum ikki tilnevna starvsfólk úr Landsbanka Føroya. Einki er tó 
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til hindurs fyri, at partarnir tilmæla limir hjá hvørjum øðrum. T.d. kann BLF tilmæla limir í 

landsbankanevndini og øvugt. 

 

Búskaparráðið er alment ráð og fevnt av løgtingslóg nr. 52 frá 3. mai 1994 um javnstøðu millum 

menn og kvinnur. Upplagt er tí, at tilnevnandi partarnir samskifta sínámillum um tilmælini 

soleiðis, at ásetingarnar í javnstøðulógini verða hildnar.   

 

Limirnir í Búskaparráðnum skulu – umframt at hava í minsta lagi masterútbúgving í 

búskaparfrøði – eisini hava viðkomandi arbeiðsroyndir sum búskaparfrøðingar. Hetta er 

ynskiligt, tí búskaparráðið, ið bert telur tríggjar limir, ger tvær konjunkturfrágreiðingar árliga, 

og tí er umráðandi, at limirnir hava góðar fakligar førleikar og hóskandi arbeiðsroyndir. Fólk, 

sum koma beinleiðis av skúlabeinki og ikki hava munagóðar arbeiðsroyndir, verða sostatt ikki 

mett væl egnað at sita í ráðnum. 

 

Broytingin inniber, at nú verður møguligt at tilnevna limir til Búskaparráðið, sum starvast á 

Fróðskaparsetri Føroya.      

 

Til nr. 2 

Ásetingin snýr seg um at broyta valskeiðið soleiðis, at limirnir verða valdir 1. oktober heldur 

enn 1. januar. Tað hevur víst seg at órógva arbeiðið hjá Búskaparráðnum við 

konjunkturfrágreiðingunum, at ráðið verður valt miðskeiðis í millum báðar frágreiðingarnar.  

Eisini verður skotið upp,  at tað annaðhvørt ár verður valdur ein, og annaðhvørt ár 2 limir í 

ráðið. Ásetingin tryggar størri framhald (kontinuitet) í ráðnum.   

 

Ásett verður eisini, hvussu farast skal fram, um ein limur fer úr ráðnum, áðrenn valskeiðið er 

úti. Tá verður nýtt tilmæli sent landsstýrismanninum frá tí tilmælandi partinum, sum hevði 

tilmælt limin, ið er farin úr ráðnum. 

 

Til § 2 

Løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

 

Nýtt valskeið hjá Búskaparráðnum byrjar 1. oktober 2020. Tá verða tríggir limir tilnevndir. 

Landsstýrismaðurin skipar fyri lutakasti um, hvør av limunum skal tilnevnast av nýggjum 1. 

oktober 2022. Eftir 1. oktober 2022 verður sostatt ein leypandi útskifting í ráðnum, har tveir 

limir verða valdir í 2024, ein limur í 2026, tveir limir í 2028 os.fr. Einki er til hindurs fyri, at 

sitandi limir verða afturvaldir. 
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Fíggjarmálaráðið, 21. februar 2019 

 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni A. Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Hoyringssvar – Búskaparráðið 

Fylgiskjal 3: Hoyringssvar – Stýrið fyri Fróðskaparsetur Føroya 

Fylgiskjal 4: Hoyringssvar – Búskapar- og Løgfrøðingafelagið 

Fylgiskjal 5: Hoyringssvar – Heilsu- og innlendismálaráðið 

Fylgiskjal 6: Hoyringssvar - Fakfelagssamstarvið 

 

 


