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Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

studningslán til at byggja ítróttaháskúla í Suðuroy 

 

 

 

§ 1. Heimilað verður landsstýrismanninum 

at veita stuðul til at byggja ítróttaháskúla í 

Suðuroy. Stuðulin úr landskassanum er í 

mesta lagi 3 mió. kr 

Stk. 2. Stuðulin verður veittur sum 

rentufrítt og avdráttarfrítt lán.  

 

§ 2. Treytin fyri, at lánið verður veitt, er, at 

landið fær veðrætt í bygninginum. 

Stk. 2. Veðrættur sbrt. stk. 1 skal í minsta 

lagi vera síðusettur 1. veðrætti. 

Stk. 3. Umframt treytirnar í stk. 1 kann 

landsstýrismaðurin áseta aðrar treytir fyri 

at veita lánið. 

 

§ 3. Lánið fellur til gjaldingar, um 

bygningurin verður seldur, ella ikki longur 

verður nýttur til ítróttaháskúla. 

 

§ 4. Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1 Orsøkir til uppskotið 

Sjálvsognarstovnurin Ítróttaháskúlin í Suðuroy hevur í juni 2018 sent Mentamálaráðnum eina 

áheitan um at góðkenna ætlanirnar, sum eru lýstar í uppriti frá skúlanum um nýggjan 

skúlabygning til Ítróttaháskúlan. 

 

Samlaða verkætlanin fevnir um ein nýggjan skúlabygning og ein bygning til 

næmingabústaðir. Sambært verkætlanini skal Ítróttaháskúlin byggja og eiga skúlabygningin, 

meðan Bústaðir skal byggja og eiga bygningin til næmingabústaðirnar. Bústaðir skal síðani 

blokkleiga bygningin til Ítróttaháskúlan fyri áleið 1 mió. kr. um árið.  

 

Hóast samlaða verkætlanin snýr seg um ein skúlabygning og ein bygning til 

næmingabústaðir, fevnir henda heimildarlóg bert um stuðul til skúlabygningin. 

 

Landsstýrismaðurin leggur tí við hesum fram lógaruppskot um lán til nýggjan skúlabygning 

til Ítróttaháskúlan. 

 

Ítróttaháskúlin í Suðuroy var stovnaður í 2015, og fyrstu næmingarnir byrjaðu í august 2016. 

Skúlin hevur frá byrjan hildið til í leigaðum hølum í Vági, bæði tá umrøður skúlavirksemi og 

næmingabústaðir. Høvuðsparturin av virkseminum hjá skúlanum hevur verið á leiðini frá 

Garðabrúgv og Stóra Pakkhúsi og vestur til smátturnar við Løksá. 

 

Talan er um sjálvsognarstovn við einum stýri. Í stýrinum eru trý umboð fyri Vágs kommunu, 

eitt umboð fyri FC Suðuroy, VB og Susvim og eitt umboð fyri LISA. 

 

Ítróttaháskúlin er eitt skúlatilboð, sum dregur til sín næmingar bæði úr Føroyum og 

uttanlands. Skúlin bjóðar eitt várskeið, har pláss er fyri 34 næmingum og eitt heystskeið, har 

pláss er fyri 40 næmingum, umframt at skúlin eisini bjóðar onnur smærri skeiðir. Talið á 

umsóknum er væl størri enn plássið í skúlanum, og verða tí nógvir umsøkjarar avvístir vegna 

plásstrot. Til heystskeiðið 2018 vóru fleiri enn 50 umsøkjarar, ið ikki fingu pláss. 

 

Stóri eftirspurningurin setir krøv um framhaldandi menning av Ítróttaháskúlanum bæði 

innihaldsliga og til fysisku karmarnar. Víðkan av fysisku kørmunum fer at gera tað gjørligt at 

taka upp fleiri næmingar. Frá byrjan hevur skúlin arbeitt við langtíðarætlan fyri 

Ítróttaháskúlan, sum eisini fevnir um, at skúlin skal hava egnan skúlabygning. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Eingin galdandi heimildarlóg er, ið gevur heimild at veita hesa ítøkiligu stuðulsjáttan. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fáa til vega neyðuga materiella lógarheimild at geva tilsøgn 

um stuðul í seinni fíggjarárum innanfyri ásettan fíggjarkarm, sum er tilskilaður í fíggjarlógini, 

soleiðis sum ásett er í játtanarskipan landsins.   
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1.4. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið er sent til ummælis hjá Fíggjarmálaráðnum, Bústøðum, Landsverki og 

Ítróttaháskúlanum. 

 

Fíggjarmálaráðið hevði hesar viðmerkingar: 

 

“1) Talan um eina heimildarlóg til studningslán.  Mentamálaráðið eigur at tryggja sær, at 

verkætlanin er nóg væl fyrireikað.  Víst verður til tilmælið frá LV um skipan av 

bygningsverkætlanum. 

 

2) Mælt verður Mentamálaráðnum at eftirmeta støðu skúlans sum sjálvsognarstovn.  Landið 

rindar 50% av byggiútreiðslunum og meginpartin av rakstrinum. 

 

3) Av tí, at heimildarlógin verður løgd fyri Løgtingið í 2019, og eingin tilsøgn um stuðul er 

veitt í 2018, er ivasamt um játtanin í 2018 kann støðlast, men skal játtast av nýggjum. 

 

4) Talan er um eykafígging, tá ið Bústaðir fíggjar partar av leigugjaldinum og at landið síðani 

rindar hetta yvir raksturin.  Møguliga eigur hetta at verða innroknað í verkætlanarkostnaðin.” 

 

Ad 1: Mentamálaráðið fer at tryggja sær, at verkætlanin er nóg væl fyrireikað. Lógin heimilar 

landsstýrismanninum at seta treytir áðrenn endalig tilsøgn verður latin. Landsstýrismaðurin fer 

nýta hesa heimild at tryggja sær, at øll viðurskifti við verkætlanini eru nøktandi, áðrenn 

tilsøgnin verður latin. 

 

Ad 2: Ítrottaháskúlin  er skipaður sambært reglunum í løgtingslóg um studning til 

fólkaháskúlar, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 66 frá 29. mai 2017. Talan er tískil ikki 

um almennan stovn ella skúla, men um privata íverksetan, ið landsstýrismaðurin hevur 

góðkent, og sbrt. løgtingslógini um studning til fólkaháskúlar skal stuðla. Í lógini er ásett, at 

landið letur stuðul, ið svarar til 50% av byggikostnaðinum, og 70% av rakstrarútreiðslunum. 

 

Ad 4: Fíggarligu avleiðingarnar eru lýstar í pkt. 2.1 í viðmerkingunum. 

 

Bústaðir viðmerkti, at lóguppskotið snýr seg um, at ætlanin kann verða, at Bústaðir skal fíggja 

og eiga bústaðarpartin. Bústaðir ger vart við, at henda loysnin viðførir ein meirkostnað fyri 

eindirnar, og at næmingagjaldi tí verður hægri enn um ein onnur loysn verður vald. Um aðrar, 

bíligari, loysnir eru møguligar, mælir Bústaðir til, at hesar loysnir verða nýttar. 

 

Bústaðir sigur, at man fer ikki at gera viðmerkingar til einstøku útrokningarnar í uppskotinum, 

men vísur á, at Bústaðir hevur ein fastan frymil, ið verður nýttur, tá húsaleiga skal roknast. 

Bústaðir vísur á, at um íløgan til búðeindina á Húsarhaldsskúlanum er umleið 17 mió. kr., so 

verður mánaðarliga húsaleigan umleið 68.000 kr. 

 

At enda hevur Bústaðir 3 fyrivarni í sambandi við sín leiklut í verkætlanini:  

 

1. Bústaðir bíðar í løtuni eftir, at heimild til at víðari fígging av virksemi felagsins við 

lánsbrøvum verður fingin til vega. Lógaruppskot er ávegis. 

2. Bústaðir virkar sum eitt bústaðar politiskt amboð hjá Føroya Landsstýri, og í tann mun, 

at Bústaðir skal raðfesta t.d. íbúðarpartin til skúlan framum aðrar ætlanir, so má politiski 

myndugleikin geva greið boð um hetta.  
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3. Sum skilst skal íbúðarparturin leigast út til ferðavinnuna í háárstíð, soleiðis at neyðuga 

inntøku grundarlagið er til staðar. At bústaðir skulu fíggja og eiga bústaðareindir, sum 

kunnu koma at virka í beinleiðis kapping við t.d. gistingarhús kann tykjast ivingarsamt. 

Skulu bústaðir verða við í slíkum loysnum, má tí talan verða um, at Bústaðir fær greið 

boð um hetta frá tí politiska myndugleikanum. 

 

Mentamálaráðið hevur tikið viðmerkingarnar hjá Bústøðum til eftirtektar, og viðmerkingarnar 

til lógina eru broyttar samsvarandi. Viðmerkjast skal, at hoyringarsvarið frá Bústøðum er eitt 

felagssvar til hetta løgtingslógaruppskot og til uppskot um løgtingslóg um studningslán til at 

byggja húsarhaldsskúla í Klaksvík. Tað eru tí ikki allar viðmerkingar, ið eru líka viðkomandi 

fyri hetta uppskotið.   

 

Landsverk hevur ikki gjørt viðmerkingar til uppskotið. 

 

Ítróttaháskúlin hevur gjørt fleiri viðmerkingar til tær upplýsingar, ið Mentamálaráðið hevur 

sett í viðmerkingarnar til lógina. Í summum førum er talan um rættingar, og í øðrum førum 

hevur man mett, at ávísir upplýsingar ikki eru viðkomandi fyri lógaruppskotið.  

 

Mentamálaráðið hevur gjørt ávísar rættingar og tillagingar í tekstinum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið heimilar landsstýrismanninum at veita eitt lán á 3 mió. kr. til sjálvsognarstovnin 

Ítróttaháskúlin í Suðuroy. Landsstýrismaðurin kann geva tilsøgn um stuðul, tá verkætlanin við 

kostnaðarætlan er góðkend. Stuðulin veður latin sum eitt rentu- og avdráttarfrítt lán, ið bert 

skal gjaldast aftur um bygningurin verður seldur ella háskúlavirksemið heldur uppat. 

 

Landsverk hevur sýnað bygningin, sum skúlin ætlar at umbyggja til nýggjan skúlabygning. 

Niðurstøðan hjá Landsverk var, at man heldur ikki, at metingin hjá Ítróttaháskúlanum fer at 

halda, men at verkætlanin fer at gerast væl dýrari enn tær 6 mió. kr., ið ætlanin er at brúka. 

Landsverk metir, at kostnaðurin fyri at umbyggja bygningin fer at verða áleið 19 mió. kr. 

Henda meting byggir á fyriliggjandi tilfar og standin á bygninginum. 

 

Aftaná metingina frá Landsverk hevur Ítróttaháskúlin gjørt ymiskar broytingar í verkætlanini, 

og tillagað hana soleiðis, at tað eru færri fermetrar, sum skulu umbyggjast til skúlabygning 

fyri at koma niður á ein byggikostnað, sum er tilsamans 6 mió. kr. + mvg. Skúlin hevur fingið 

váttan frá byggifyritøku, um at umbyggingin kann gerast fyri 5 mió. kr. + mvg. Tá er keyp av 

bygninginum og rudding ikki við í prísinum, ið er mett at kosta 1 mió. kr. 

 

Áðrenn Mentamálaráðið góðkennir verkætlanina, verður neyðugt at fáa endaliga greiðu á 

hesum viðurskiftum. Tá verkætlanin er góðkend, kann tilsøgn um stuðul latast 

sjálvsognarstovninum, men fyri at geva tilsøgn um stuðul í seinni fíggjarárum, er neyðugt við 

hesi heimildarlóg. Stuðulin úr landskassanum kann í mesta lagi verða 3 mió. kr. 

 

Talan er um ein sjálvsognarstovn, sum sambært løgtingslóg um háskúlar kann søkja um 

stuðul til bygging ella umbygging og rakstur av fólkaháskúla. Stuðulin til bygging ella 

umbygging verður veittur sum rentu- og avdráttarfrítt lán, og svarar til 50% av metta 

byggikostnaðinum. Skúlin skal sjálvur fáa til vega helvtina av kostnaðinum, ið svarar til 3 

mió. kr. Í uppritinum frá skúlanum verður lagt upp til, at samsvarandi játtan verður fingin til 

vega frá lokalsamfelagnum, t.v.s. kommunum, lokalum stuðlum og frá Ítróttaháskúlanum 

sjálvum. Skúlin hevur síðani upplýst, at talan verður um eitt bankalán, sum skúlin upptekur. 

 

Sambært fíggjarætlanini hjá Ítróttaháskúlanum fer raksturin av skúlanum at kosta meira, tá 

nýggi skúlin er tikin í brúk. Á fíggjarlógini fyri 2019 eru settar av 3,7 mió. kr., sum stuðul til 

raksturin av skúlanum, og verður hesin tørvurin sambært fíggjarætlanini mettur at verða 8,3 

mió. kr., tá skúlin er liðugur og næmingabústaðirnir tiknir í brúk. Orsøkin til økta 

rakstrarkostnaðin er, at skúlin ætlandi skal hava meira virksemi og fleiri næmingar umframt at 

leigukostnaðurin verður nakað hægri. 

 

Viðmerkjast skal, at hóast fíggjarætlanin hjá skúlanum vísir ein øktan tørv á stuðli til 

raksturin, má raksturin í skúlanum tillagast í mun til játtanina á fíggjarlógini. Tað vil siga, at 

um játtanin verður minni, má virksemið eisini tillagast hareftir.  

 

Á skúlanum verður pláss fyri fleiri næmingum. Sambært ætlanini verður pláss fyri 72 

næmingum bæði á vár- og heystskeiðnum. Skúlagjaldið, sum næmingar rinda fyri vár- og 

heystskeiðið, er í dag kr. 950 um vikuna. Sambært fíggjarætlanini hjá Ítróttaháskúlanum 

metir skúlin ikki, at tað verður neyðugt at hækka næmingagjaldið. 
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2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður, at uppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri økið har skúlin liggur, við tað at tað nú 

verður gjørligt at hava fleiri næmingar, eins og umstøðurnar á skúlanum verða munandi 

betraðar.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Eingir millumtjóðarsáttmálar eru ið viðvíkja uppskotinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki at uppskotið er viðkomandi fyri hesar tvørgangandi sáttmálar: 

1) Europeiska mannarættindasáttmálan, (EMRS) “anordning nr. 136 af 25 feb. 2000 om 

ikræftræden for Færøerne af lov om den europeiske menniskerettighedskonvention”. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar við lóg tann 1. mai 2000. 

2) Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, ið áleggur 

limalondunum at menna og fremja politikk, lógir og fyrisitingarmál, ið skulu tryggja 

rættindi hjá fólki, ið bera brek.  

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009, við “Bekendtgørelse nr. 

35 af 15. September 2006 om rettigheder for personer med handikap”. 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar marknaðarforingar eru, og uppskotið hevur ikki við sær marknaðarforingar. 

 

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

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ongar slíkar ásetingar.  

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Nei 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 
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Lógin er einans materiell lógarheimild samsvarandi játtanarskipan landsins til at veita 

stuðulslán til tey í lógini nevndu endamál. Lógin gevur í § 3, stk. 4. landsstýrismanninum 

heimild at seta fleiri treytir til lánið enn tær, ið eru ásettar í lógini. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei 

 

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 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei 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 
 Ja Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Greinin gevur heimild til, at landsstýrismaðurin kann veita stuðul til at byggja nýggjan 

ítróttaháskúla í Suðuroy. Stuðulin verður veittur sum rentu- og avdráttarfrítt lán. Stuðulin er 3 

mió. kr., og svarar til 50% av upphæddini, ið verkætlanin er mett at kosta. Lógin heimilar ikki, 

at meir enn 3 mió. verða latnar í studningi, um so er, at verkætlanin gerst dýrari enn upprunaliga 

ætlað.  

 

Játtanin verðu býtt soleiðis: 

 

1. 2018: 1 mió. 

2. 2019: 1 mió. 

3. 2020: 1 mió.  

 

Stk. 2. 

 

 

Til § 2 

Stk. 1. 

Lánið er treytað av, at landið fær veðrætt í lidna bygninginum.  

 

Stk. 2. 

Ásett verður, at hesin veðrættur í minsta lagi skal vera síðusettur 1. veðrætti. 

 

Stk. 3. 

Umframt treytirnar í stk. 1 kann landsstýrismaðurin áseta aðrar treytir fyri at veita lánið. Her 

verður hugsað um útgjald av stuðli, byggiteknisk krøv, sum verkætlanin skal lúka o.l. 

 

Til § 3 

Stk. 1. Lánið fellur til gjaldingar, um bygningurin verður seldur, ella ikki longur verður nýttur 

til háskúlavirksemi. Ásetingin umfatar eisini ein møguligan húsagang o.l. 

 

 

Til § 4 

Áseting um gildiskomu. 

 

Mentamálaráðið, 6. mars 2019 

 

 

Hanna Jensen 

landsstýrismaður 

/ Poul Geert Hansen 
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+Fylgiskjøl 

 

Fylgiskjal 1: Hoyringarsvar frá Fíggjarmálaráðnum 

Fylgiskjal 2: Hoyringarsvar frá Bústaðir 

Fylgiskjal 3: Svarskriv frá Ítróttaháskúlanum 


