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Góði Hallur 
 
Fólkaháskúlar fáa stuðul sambært løgtingslóg um studning til fólkaháskúlar. Lógin sigur, at góðkendur 
háskúli kann fáa 70% í stuðli frá landinum av rakstrarútreiðslunum (hesar eru nevndar í lógini), 100% av 
skúlaleiðaralønini og 50% í stuðli av innbúgvi og undirvísingaramboðum. Hartil fær skúlin næmingastuðul, 
svarandi til kr. 2.400 pr. mánað pr. næming. 
 
Útrokningin aftan fyri rakstrarkostnaðin á 8,3 mió. kr. sæst í talvuni niðanfyri, og byggir hon á 
fíggjarætlanina hjá skúlanum fyri 2020. Sí viðheft skjal. Legg merki til at tað er ein ávísur munur á okkara 
útrokning og fíggjarætlanini hjá skúlanum. Munurin stavar frá næmingastuðlinum, tí vit hava lagt upp fyri, 
at tá næmingatalið økist, má næmingastuðulin økjast tilsvarandi. Tað hevur skúlin ikki gjørt í teirra 
fíggjarætlan. 
 
 
Tús. kr. 2020/72 næm. 
 Ætl. útr. Stuðul 
Rakstrarútreiðsla 70% 8.459 5.921 
Skúlaleiðarløn 100% 567 567 
Skúlaamboð 50% 550 275 
Ætlan 9.576 6.763 

Næmingast. í dag kr. 2.400 pr. md. pr. næm. (frá MMR)  1.555 

Samlaður stuðul frá landinum  8.318 

Rest at fíggja við næmingagjaldi + aðrar inntøkur  1.258 

 
Orsøkin til at rakstrarkostnaðurin økist, er tí virksemið verður munandi meira – tað verða fleiri næmingar á 
skúlanum. Tað hevur við sær øktar kostnaðir á flest øllum økjum. 
 
Vert er tó at minnast til, at talan er um stuðul á fíggjarlógini og um eina fíggjarætlan. Mentamálaráðið 
rindar ongantíð meira út enn játtanin á fíggjarlógini. Tað vil siga, at hóast fíggjarætlanin hjá skúlanum sigur, 
at stuðulin frá landinum eigur at vera 8,3 mió. kr., er tað ikki vist at Løgtingið vil játtað tað upphæddina á 
fíggjarlógini. Háskúlin má í tí førinum tillaga virksemið, ið kann merkja færri næmingar. 
 
Vónandi er svarið nøktandi, annars er tú vælkomin at venda aftur. 
 
Vinarlig heilsan  
 
Oystein Sørensen 
Fíggjarfulltrúi                               

 
Mentamálaráðið 

+298 55 50 17 
mailto: oysteins@mmr.fo       www.mmr.fo 
 



Fra: Hallur Markná  
Sendt: 12. april 2019 11:55 
Til: Oystein Sørensen <OysteinS@mmr.fo> 
Emne: Lm 149 
 
Góði Oystein, 
 
Viðvíkjandi 2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur, hevði tú kunnað útgreinað, hví 
rakstrarkostnaðurin sambært fíggjarætlanini økist til 8,3 mió. kr., tá skúlin er liðugur? 
 
Vinarliga 
  
Hallur Markná 
fíggjarfulltrúi 
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