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HØVUÐSYVIRLIT 
 

Høvuðsyvirlit yvir broytingar til fíggjarlógaruppskotið    2020  
    Rakstrarætlan   Løguætlan   
Túsund kr.  Útreiðslur Inntøkur   Útreiðslur  
§ 1. Løgtingið -  -  -  
 10. Løgtingið -  -  - 
§ 2. Løgmansfyrisiting 550  -  - 
 11. Felagsútreiðslur -  -  - 
 12. Landsstýrið  -  -  - 
 13. Uttanríkismál -  -  - 
 14. Lógarmál 550  -  - 
§ 3. Fíggjarmál 700  -  4.000 
 11. Felagsútreiðslur -  -  - 
 13. Uttanríkismál -  -  - 
 15. Fíggjarmál o.a. -2.000  -  - 
 18. Almenn starvsfólk v.m. -  -  - 
 21. Almannamál  -  -  - 
 22. Íbúðarmál  -  -  - 
 38. Samferðsla og samskifti 2.700 - 4.000 
§ 5. Fiskivinnumál 5.000  -  - 
 11. Felagsútreiðslur 1.500  -  - 
 31. Tilbúgving -  -  - 
 34. Fiskivinna 3.500  -  - 
§ 6. Umhvørvis- og vinnumál 4.300  -  - 
 11. Felagsútreiðslur 2.400  -  - 
 14. Lógarmál -  -  - 
 21. Almannamál -  -  - 
 30. Umhvørvi -  -  - 
 32. Ráevnisvinna -  -  - 
 33. Landbúnaður 800  -  - 
 35. Sjóvinna -  -  - 
 36. Aling -  -  - 
 37. Handil og vinna annars 1.100  -  - 
 38. Samferðsla og samskifti -  -  - 
 39. Arbeiðsmarknaður -  -  - 
§ 7. Mentamál 14.750  500  - 
 11. Felagsútreiðslur  2.400  -  - 
 13. Uttanríkismál  2.600  -  - 
 23. Útbúgving og gransking  7.150  500  - 
 24. Mentan  2.600  -  - 
 38. Samferðsla og samskifti -  -  - 
§ 11. Heilsumál 39.972  -  - 
 11. Felagsútreiðslur  650  -  - 
 20. Heilsumál  38.512  -  - 
 21. Almannamál  810  -  - 
§ 12. Almannamál 65.000  -  - 
 11. Felagsútreiðslur  500  -  - 
 14. Lógarmál  -  -  - 
 21. Almannamál  64.500  -  - 
Tilsamans 130.272  500  4.000  
§ 20. 50. Rentur  -  -  - 
§ 20. 52. Skattir og avgjøld  -  -  - 
§ 20. 54. Ríkisstuðul  -  -  -  
Tilsamans  130.272  500  4.000 
Undirskot    129.772  -  

Rakstrar-, løgu- og útlánsætlan RLÚ I -  -133.772  - 
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§ 2 LØGMANSFYRISITINGIN 
 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 
Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 550 550 - 
Lógarmál  550 - 
2.14.2. Skráseting og eftirlit 550 - 

 
 

B. Játtanir  
 
  Útreiðslur Inntøkur 

    
2.14.2. Skráseting og eftirlit    
2.14.2.02. Dátueftirlitið (Rakstrarj.) U 2.702 - 
 BU 550 - 
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§ 3 FÍGGJARMÁL 
 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 
Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 
Útreiðsluætlan 4.700 4.700 - 

Fíggjarmál o.a.  -2.000 - 
3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m. -2.000 - 
Samferðsla og samskifti  6.700 - 
3.38.1. Vegir og havnir 7.000 - 

 
 

B. Játtanir  
 
  Útreiðslur Inntøkur 

3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m.    
3.15.1.09. Talgildu Føroyar, rakstur (Rakstrarj.) U 10.500 - 
 BU -2.000 - 
3.38.1. Vegir og havnir    
3.38.1.02. Landsverk (Rakstrarj.) U 62.618 - 
 BU 2.700 - 
3.38.1.07. Nýggir landsvegir (Løguj.) U 151.100 100 
 BU 4.000 - 
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§ 5 FISKIVINNUMÁL 
 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 
Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 5.000 5.000 - 

Felagsútreiðslur  1.500 - 
5.11.1. Fyrisiting 1.500 - 
Fiskivinna 3.500 - 
5.34.2. Tænasta og eftirlit 2.000 - 
5.34.3. Gransking og menning 1.500 - 

 
 

B. Játtanir  
 
  Útreiðslur Inntøkur 

5.11.1. Fyrisiting    
5.11.1.05. Fiskimálaráðið (Rakstrarjáttan) U 16.132 - 
 BU 1.500 - 
5.34.2. Tænasta og eftirlit    
5.34.2.01. VØRN, Fiskiveiðieftirlitið (Rakstrarjáttan) U 46.877 - 
 BU 2.000 - 
5.34.3. Gransking og menning    
5.34.3.04. Magnus Heinason (Rakstrarjáttan) U 11.356 - 
 BU 1.500 - 
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§ 6 UMHVØRVIS- OG VINNUMÁL 
 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 
Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 4.300 4.300 - 

Felagsútreiðslur  2.400 - 
6.11.1. Fyrisiting 2.400 - 
Landbúnaður  800 - 
6.33.1. Djóralæknatænastur 150 - 
6.33.2. Landbúnaðarstudningur 650 - 
Handil og vinna annars  1.100 - 
6.37.1. Ymsar útreiðslur 3.300 - 
6.37.2. Ymiskur studningur -200 - 
6.37.4. Ognarskráseting -2.000 - 

 
 

B. Játtanir  
 
  Útreiðslur Inntøkur 

6.11.1.  Fyrisiting    
6.11.1.06. Umhvørvis- og vinnumálaráðið (Rakstrarjáttan) U 15.106 - 
 BU 2.400 - 
6.33.1.  Djóralæknatænastur    
6.33.1.04. Djóralæknatænastur (Rakstrarjáttan) U 650 - 
 BU 150 - 
6.33.2.  Landbúnaðarstudningur    
6.33.2.05. Stuðul til træplanting (Stuðulsjáttan) U - - 
 BU 500 - 
6.33.2.10. Landbúnaðarstuðul (Stuðulsjáttan) U 17.650 - 
 BU 150 - 
6.37.1.  Ymsar útreiðslur    
6.37.1.20. Vinnustovnurin (Rakstrarjáttan) U 3.672 - 
 BU 3.300 - 
6.37.2.  Ymiskur studningur    
6.37.2.16. Kolagrevstur (Stuðulsjáttan) U 700 - 
 BU -200 - 
6.37.4.  Ognarskrásetingar    
6.37.4.02. Umhvørvisstovan (Rakstrarjáttan) U 34.110 - 
 BU -2.000 - 
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§ 7 UTTANRÍKIS- OG MENTAMÁL 
 

A. Yvirlit 
  

Játtanaryvirlit 
Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 
Útreiðsluætlan 14.250 14.750 500 
Løguætlan - - - 

Felagsútreiðslur  2.400 - 
7.11.1. Fyrisiting 2.400 - 
Uttanríkismál 2.600 - 
7.13.1. Sendistovur 2.600 - 
7.13.3. Menningarsamstarv og neyðhjálp 0 - 
Útbúgving og gransking 7.150 500 
7.23.1 Ymsar útreiðslur 2.950 - 
7.23.2 Fólkaskúlin v.m. 4.500 - 
7.23.3 Miðnámsútbúgvingar 1.400 - 
7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking 2.200 - 
7.23.7 Lestrarstuðul -3.900 500 
Mentan  2.600 - 
7.24.1. Ymsar útreiðslur 0 - 
7.24.3. Mentanararvur 1.900 - 
7.24.4. Fjølmiðlar 200 - 
7.24.6. Ítróttur 500 - 

 
 

B. Játtanir  
 
  Útreiðslur Inntøkur 

7.11.1. Fyrisiting    
7.11.1.09. Uttanríkis- og mentamálaráðið (Rakstrarjáttan) U 28.076 - 
 BU 2.400 - 
7.13.1. Sendistovur    
7.13.1.01. Sendistovur (Rakstrarjáttan) U 22.508 - 
 BU 2.600 - 
7.13.3. Menningarsamstarv og neyðhjálp    
7.13.3.03. Neyðhjálp og menningarsamstarv (Stuðulsjáttan) U 9.000 - 
 BU 0 - 
7.23.1. Ymsar útreiðslur    
7.23.1.18. Nám (Rakstrarjáttan) U 17.853 - 
 BU 600 - 
7.23.1.25. Barnabókaútgáva (Stuðulsjáttan) U 2.231 - 
 BU 50 - 
7.23.1.31. Próvtøkur (Rakstrarjáttan) U 11.275 - 
 BU 300 - 
7.23.5.xx. Føroyskt sum annaðmál – vaksin”  (Rakstrarjáttan) U 0 - 
 BU 2.000 - 
7.23.2. Fólkaskúlin v.m.    
7.23.2.01. Fólkaskúlin (Rakstrarjáttan) U 387.588 - 
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 BU 3.200 - 
7.23.2.02. Sernám (Rakstrarjáttan) U 33.839 - 
 BU 400 - 
7.23.2.10. Eftirskúlar (Stuðulsjáttan) U 1.500 - 
 BU 900 - 
7.23.3. Miðnámsútbúgvingar    
7.23.3.05. Miðnámsútbúgvingar (Rakstrarjáttan) U 234.705 - 
 BU 900 - 
7.23.5.07. Frítíðarundirvísing (Rakstrarjáttan) U 6.588 - 
 BU 400 - 
7.23.5.13. Felagið fyri lesi- skriviveik (Stuðulsjáttan) U 1.800 - 
 BU 100 - 
7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking    
7.23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya (Rakstrarjáttan) U 113.841 - 
 BU 2.200 - 
7.23.7. Lestrarstuðul    
7.23.7.04. Lestrarstuðul (Lógarbundin játtan) U 131.135 1.200 
 BU -3.900 - 
7.23.7.05. Lestrarlán (Stuðulsjáttan) U 7.900 11.900 
 BU - 500 
7.24.1. Ymsar útreiðslur    
7.24.1.11. Føroyskur raddarkennari (Stuðulsjáttan) U 700 - 
 BU 300 - 
7.24.1.13. Ymiskir studningar (Stuðulsjáttan) U 4.150 - 
 BU -300 - 
7.24.3. Mentanararvur    
7.24.3.03. Søvnini (Rakstrarjáttan) U 34.357 - 
 BU 900 - 
7.24.3.22. Listasøvn (Rakstrarjáttan) U 2.366 - 
 BU 1.000 - 
7.24.4. Fjølmiðlar    
7.24.4.10. Stuðul til framleiðslu av føroyskum loftmiðlatilfari  
(Stuðulsjáttan) 

 
U 

 
585 

 
- 

 BU 200 - 
7.24.6. Ítróttur 
7.24.6.06. Ítróttasamband Føroya (Stuðulsjáttan) 

 
U 

 
10.250 

 
- 

 BU 500 - 
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§ 11 HEILSUMÁL 
 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 
Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 
Útreiðsluætlan 39.972 39.972 - 
Felagsútreiðslur  650 - 
11.11.1. Fyrisiting 650 - 
Heilsumál  38.512 - 
11.20.1. Fyribyrging 500 - 
11.20.2. Heilsutænastur 4.400 - 
11.20.3. Sjúkrahúsverkið 33.612 - 
Almannamál 810 - 
11.21.3. Barnastuðul 810 - 

 
B. Játtanir  

  Útreiðslur Inntøkur 

11.11.1.  Fyrisiting    
11.11.1.24. Heilsumálaráðið (Rakstrarjáttan) U 12.533 - 
 BU 550 - 
11.11.1.33. Siðseminevndir (Rakstrarjáttan) U 760 -  

BU 100 - 
11.11.1.  Fyribyrging    
11.20.1.04. Upplýsing og ráðgeving (Rakstrarjáttan) U 2.814 - 
 BU 500 - 
11.20.2.  Heilsutænastur    
11.20.2.02.  Heilsutrygd (Rakstrarjáttan) U 9.055 -  

BU 500 - 
11.20.2.06.  Økisheilsuskipanin (Rakstrarjáttan) U 1.841 -  

BU 100 - 
11.20.2.XX.  Ókeypis sálarfrøði, royndarætlan (Rakstrarjáttan) U - -  

BU 1.800 - 
11.20.2.08.  Apoteksverkið (Rakstrarjáttan) U 0 - 
 BU 2.000 - 
11.20.3.  Sjúkrahúsverkið v.m. 

   

11.20.3.04.  Landssjúkrahúsið (Rakstrarjáttan) U 743.450 -  
BU 23.510 - 

11.20.3.10.  Klaksvíkar sjúkrahús (Rakstrarjáttan) U 75.936 -  
BU 3.370 - 

11.20.3.10.  Suðuroyar sjúkrahús (Rakstrarjáttan) U 71.451 -  
BU 4.532 - 

11.20.3.XX.  Endurvenjing (Rakstrarjáttan) U - -  
BU 2.000 - 

11.20.3.30.  Deildin fyri arbeiðs- og almannaheilsu (Rakstrarjáttan) U 2.214 - 
 

BU 200 - 
11.21.3. Barnastuðul    
11.20.4.02. Gigni (Rakstrarjáttan) U 14.082 - 
 BU 810 - 
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§ 12 ALMANNAMÁL 
 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 
Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 65.000 65.000 - 
Felagsútreiðslur 500 - 
12.11.1. Fyrisiting  500 - 
Almannamál 64.500 - 
12.21.1. Fyrisiting  4.100 - 
12.21.3. Barnastuðul  400 - 
12.21.5. Stuðul til eldri, og teirra ið bera brek 50 - 
12.21.6. Eldri og serforsorg 11.950 - 
12.21.8. Sosialar pensjónir  48.000 - 

 
 

B. Játtanir  
  Útreiðslur Inntøkur 

12.11.1.  Fyrisiting    
12.11.1.26. Almannamálaráðið (Rakstrarjáttan) U 14.235 - 
 BU 500 - 
12.21.1.  Fyrisiting    
12.21.1.02. Almannaverkið (Rakstrarjáttan) U 57.523 - 
 BU 1.500 - 
12.21.1.12. Endurmenning (Rakstrarjáttan) U 7.239 - 
 BU 1.000 - 
12.21.1.22. Stuðul til feløg (Stuðulsjáttan) U 6.315 - 
 BU 600 - 
12.21.1.23. Stuðul til fyriskipanir fyri heimleys 
(Stuðulsjáttan) 

U 6.250 - 

 BU 1.000 - 
12.21.3.  Barnastuðul    
12.21.3.16. Felagið Barnabati  (Stuðulsjáttan) U 450 - 
 BU 400 - 
12.21.5.  Stuðul til eldri, og teirra ið bera brek 

   

12.21.5.04. Stuðul til feløg hjá eldri  (Stuðulsjáttan) U 450 - 
 BU 50 - 
12.21.6.  Eldri og serforsorg    
12.21.6.02. Bústovnar (Løgujáttan) U 20.000 - 
   

 

12.21.6.09. Trivnaðartænastan (Rakstrarjáttan) U 338.613 - 
 BU 11.150 - 
12.21.6.19. Dugni - endurbúgving (Rakstrarjáttan) U 6.727 - 
 BU 800 - 
12.21.8.  Sosialar pensjónir    
12.21.8.01. Fólkapensjón (Lógarbundin játtan) U 548.042 - 
 BU 48.000 - 
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§ 2 Løgmansfyrisitingin 

Lógarmál 

2.14.2. Fyrisiting 

2.14.2.02. Dátueftirlitið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður hækkað til at uppraðfesta Dátueftirlitið í sambandi við, at nýggj lóg um 
vernd av persónsupplýsingum kemur í gildi. Av hækkingini eru 400 tús. kr. ætlaðar til, at 
Dátueftirlitið kann seta eitt fólk afturat í starv, og 150 tús. kr. eru ætlaðar til keyp av 
vørum og tænastum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 2.702 550 3.252 
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§ 3 Fíggjarmál 

Fíggjarmál o.a. 

3.15.1. Fíggjarfyrisiting v.m. 

3.15.1.09. Talgildu Føroyar, rakstur (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður lækkað við 2 mió. kr. Setast skulu 3 fólk, men tað verður gjørt nakað út á 
árið. Onki verður gjørt við nøkur írestandi krøv, sum ikki vóru partur av slepping 1 til 
samleikan (fulltrú v.m.). 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 10.500 -2.000 8.500 

Samferðsla og samskifti 

3.38.1. Vegir og havnir 

3.38.1.02. Landsverk (Rakstrarjáttan) 

Landsvegakervið hevur tørv á størri viðlíkahaldið, enn verandi játtan loyvir. Tá ið vegirnir 
ikki verða hildnir viðlíka, hópar seg upp eitt eftirsleip, sum kann ganga út yvir trygdina og 
framkomuleikan. Neyðugt er tí at raðfesta landsvegahaldið fyri at minka um eftirsleipið. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 62.618 2.700 65.318 
20. Landsverksskrivstovan 8.767 - 8.767 
22. Byggi- og bygningsumsiting landsins 4.758 - 4.758 
23. Royndarverkætlan við orkusparing í landsins bygningum 0 - 0 
30. Landsvegahald 42.394 2.700 45.094 
35. Havnir 5.424 - 5.424 
38. Flogferðsla 1.275 - 1.275 
40. Inntøkufíggjað virksemi 0 - 0 

3.38.1.07. Nýggir landsvegir (Løgujáttan) 

Avsettu upphæddirnar til dagføring av brúm og tunlum og til trygdartiltøk verða hækkaðar 
við 2,5 mió. kr. hvør. Smærri tillagingar verða gjørdar, sum hava við sær minni útreiðslur 
á 1 mió. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 151.100 4.000 155.100 
Inntøkujáttan 100 - 100 
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§ 5 Fiskivinnumál 

Felagsútreiðslur 

5.11.1. Fyrisiting 

5.11.1.05. Fiskimálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin til Fiskimálaráðið verður hækkað við 1,5 mió. kr. 

Í 2020 verður tørvur á serstakari viðgerð í sambandi við sakarmál, rættarmálsviðgerð, ið 
er størri enn vanlig umsiting. Harvið verður øking í uttanhýsis útreiðslum, ið verða 1,5 
mió. kr. hægri enn vanliga støðið. 

 

Tús. kr.  U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan  16.132 1.500 17.632 

 
Fiskivinna 

5.34.2. Tænasta og eftirlit 

5.34.2.01. VØRN, Fiskiveiðieftirlitið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin til Vørn, Fiskiveiðiftirlitið verður hækkað við 2 mió. kr. 

 
Ein sera týðandi partur av virkseminum hjá Vørn er rakstur av vaktar- og eftirlitsskipum. 
 
Í 2020 skula skipini til klassingar, ið er ein bundin avgreiðsla, sum má fremjast. Tørvur er 
á serstakari fígging til endamálið, sum er mett til 2 mió. kr. 
 

  Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 46.877 2.000 48.877 
 

5.34.3. Gransking og menning 

5.34.3.04. Magnus Heinason (Rakstrarjáttan) 

Biðið verður um 1,5 mió. kr. til Magnus Heinason. 
 
Nýtt rannsóknarskip verður tikið í brúk í 2020. Í hesum sambandi er neyðugt at ”kalibrera” 
nýggja skipið og útgerð mótvegis gamla skipinum, soleiðis at granskingarúrslit frá báðum skipum 
kunna sammetast. Tískil er neyðugt at hava bæði skipini í rakstri eitt tíðarskeið. Hesin rakstur 
hevur ein mettan kostnað uppá 1,5 mió. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 16.836 1.500 17.336 
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§ 6 Umhvørvis- og vinnumál 

Felagsútreiðslur 

6.11.1. Fyrisiting 

6.11.1.6. Umhvørvis- og vinnumálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður hækkað við 2,4 mió. kr. Av hesum verða 2 mió. kr. markaðar til kanning 
og koyriplan til, hvussu netparturin kann skiljast frá SEV. Arbeiðið verður framt í 2020. 
Orka og veðurlag hevur høga raðfesting, og verða 0,4 mió. kr. raðfestar til ein fulltrúa at 
umsita orku og veðurlag. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 15.106 2.400 19.684 

 
Landbúnaður 

6.33.1.04. Djóralæknatænastur (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður hækkað til at tryggja, at seyðaskinn ikki fara fyri skeyti. Raðfestingin fer 
til eftirlit og góðkenning. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 650 150 800 

 
6.33.2.05. Stuðul til træplanting (Stuðulsjáttan) 

Samgongan vil stuðla træplanting, og verður økið raðfest við 0,5 mió. kr. Eftir ætlan 
kemur Umhvørvisstovan at umsita stuðulin.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan - 500 500 
 

6.33.2.10. Landbúnaðarstuðul (Stuðulsjáttan) 

Játtanin verður hækkað til at tryggja, at seyðaskinn ikki fara fyri skeyti. Stuðul verður 
latin til flutning av seyðaskinnum. 
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Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 17.650 150 17.800 

 
Handil og vinna annars 

6.37.1. Ymsar útreiðslur 

6.37.1.20. Vinnustovnurin (Rakstrarjáttan) 

Umsitingin av umsóknum um arbeiðs- og uppihaldsloyvi verður yvirtikin eftir avtalu við 
danskar myndugleikar. Játtanin verður raðfest við 3,3 mió. kr., harav 2 mió. kr. eru 
ætlaðar til at seta upp skipan til móttøku og viðgerð av málum. Mett er, at tørvur er á at 
seta tríggjar fulltrúar afturat til at umsita økið. Umframt teir er ætlanin at seta ein 
sosialráðgeva í starv, sum skal ráðgeva tilflytarum og kommunum, sum taka ímóti nýggju 
borgarunum. Nýggju starvsfólkini byrja eftir ætlan seinni í 2020, og eru 1,3 mió. kr. 
settar av til lønarútreiðslur v.m. í 2020. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 3.672 3.300 6.972 
 

6.37.2. Ymiskur studningur 

6.37.2.16. Kolagrevstur (Stuðulsjáttan) 

Virksemið við kolagrevstrinum hevur verið minni seinastu árini. Inntøkurnar frá kolasølu 
hava verið 34-72 tús. kr. Stuðulin verður lækkaður við 200 tús. kr. vegna minni virksemi. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 700 -200 500 

 

6.37.4. Ognarskrásetingar 

6.37.4.02. Umhvørvisstovan (Rakstrarjáttan) 

Í fíggjarlógaruppskotinum eru 5,6 mió. kr. settar av til yvirtøku av sjókortum. Av tí at 
Umhvørvisstovan ikki verður klár at umsita økið við ársbyrjan, er avtala gjørd við 
danskar myndugleikar um at umsita økið, samstundis sum Umhvørvisstovan fyrireikar 
yvirtøkuna og ger klárt til at umsita økið. 
 
Játtanartøvurin í 2020 er tí lægri enn ment. Væntað verður tó, at stovnurin hevur yvirtikið 
umsitingina av økinum fult og heilt við ársenda 2020. Játtanin verður lækkað 
samsvarandi hesum við 2,2 mió. kr. 
 
Í samstarvi við Almannaverkið og Landsbankan verður býlisskrá gjørd, og verða 200 tús. 
kr. settar av til endamálið í 2020 og 2021, hvørt árið. Samlaði metti kostnaðurin av 
verkætlanini er 1,2 mió. kr.  
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Játtanin er lækkað við 2 mió. kr. netto. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 34.110 -2.000 32.110 
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§ 7 Uttanríkis- og mentamál 

Felagsútreiðslur 

7.11.1. Fyrisiting 

7.11.1.09. Uttanríkis- og mentamálaráðið (Rakstrarjáttan)   
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 2,4 mió. kr. 
 
Samanleggingin av uttanríkistænastuni og Mentamálaráðnum krevur at eitt starvsfólk 
verður sett til umsitingarfunktiónirnar í ráðnum. Eisini er tørvur á játtan til innrætting av 
hølunum hjá Uttanríkis- og mentamálaráðnum bæði á Tinghúsvegnum og úti í Tinganesi. 
 
Gongd skal setast á arbeiði við at fáa skipanir fyri viðurkenning og góðkenning av teimum 
føroysku útbúgvingunum. Talan er um Bologna og European Qualifications Framework 
(EQF), t.v.s. tí føroyska førleikakarminum NQF, ið tørvur er á at seta eitt fólk í ráðnum at 
arbeiða við.  
 
Á sumri 2019 skrivaðu partarnir á arbeiðsmarknaðinum og landsstýrið undir eina 
trípartaavtalu um yrkisútbúgvingarøkið. Semjan inniber at nógv ymisk átøk skulu gerast 
innan yrkisútbúgvingarøkið, og er ætlanin at seta fyrstu átøkini í verk í 2020. Tað verður í 
stóran mun Yrkisdepilin, sum kemur at standa fyri at samskipa ymisku átøkini og tær 
umskipanir sum skulu gerast av yrkisútbúgvingunum. Yrkisdepilin hevur tí tørv á einari 
meirjáttan á 200 tús. kr. til hetta arbeiðið, umframt at 300 tús. kr. verða raðfestar til 
framhaldandi arbeiðið við vegleiðing í sambandi við vaksnamannaútbúgvingar. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 28.076 2.400 30.476 
20. Vanligt virksemi 
21. Yrkisdepilin 

24.152 
3.924 

1.900 
500 

26.052 
4.424 

Uttanríkismál 

7.13.1. Sendistovur 

7.13.1.01. Sendistovur (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 2,6 mió. kr. 
 
Landsstýrið hevur sett sær fyri at seta á stovn sendistovu í Ísrael. Hóast handilsliga og 
vinnuliga samstarvið annars millum Føroyar og Ísrael er avmarkað í løtuni, eru stórir 
møguleikar í einum tøttum samstarvið við Ísrael. Ísrael er eitt framstandandi land á 
mongum økjum, og kann ein sendistova í Ísrael vera við til at birta undir eitt breitt 
samstarv og samvinnu millum Føroyar og Ísrael á fleiri økjum, til fyrimuns fyri bæði 
londini. Í 2020 verða raðfestar 1,6 mió. kr. til ætlanina at seta sendistovu á stovn í Ísrael. 
 
Bæði sendistovan til Bretlands og sendistovan til Russlands koma framyvir at hava 
meirútreiðslur av m.a. hølum. Raðfestar verða tí 250 tús. kr. til báðar sendistovurnar. 
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Játtanin til at marknaðarføra Føroyar er lækkað til 500 tús. kr., hóast tørvurin á at 
marknaðarføra føroyskt vinnulív í útlandinum framhaldandi er stórur. Tørvur er tí á at 
játtanin framhaldandi verður 1 mió. kr., og verða tí 500 tús. kr. raðfestar til 
marknaðarføring av Føroyum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 22.508 2.600 25.108 

21. Sendistova Føroya til Evropasamveldið 
22. Sendistova Føroya til Danmarkar 
23. Sendistova Føroya til Bretlands og Írlands 
24. Sendistova Føroya til Íslands 
25. Sendistova Føroya til Russlands 
26. Sendistova Føroya til Kina 
27. Sendistova Føroya til Ísrael 
30. Marknaðarføra Føroyar   

2.952 
4.251 
3.283 
3.119 
3.403 
5.000 

- 
500 

- 
- 

250 
- 

250 
- 

1.600 
500 

2.952 
4.251 
3.533 
3.119 
3.653 
5.000 
1.600 
1.000 

 
 
7.13.3. Menningarsamstarv og neyðhjálp 

7.13.3.03. Neyðhjálp og menningarsamstarv (Stuðulsjáttan)    
Biðið verður um, at 200 tús. kr. verða raðfestar sum stuðul til felagsskapin Føroyska 
Barnahjálpin. 
 
Føroyska Barnahjálpin hevur sum høvuðsendamál at stuðla børnum í tilafturskomnum 
londum við hjálp til skúlagongd og útbúgving. Virksemið er vaksið nógv, og hevur tað økt 
um krøvini til raksturin. Fyri at stuðla fyrisitingini av felagsskapinum, verða 200 tús. kr. 
raðfestar til Føroysku barnahjálpina. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 9.000 0 9.000 
01. Neyðhjálp 
02. Menningarsamstarv 
03. Føroyska Barnahjálpin 

6.500 
2.500 

- 

- 
-200 
200 

6.500 
2.300 

200 

 

Útbúgving og gransking 

7.23.1. Ymsar útreiðslur 

7.23.1.18. Nám (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 600 tús. kr. 
 
Í løtuni verður bókaverkið Trap-Danmark útgivið fyri 6. ferð síðan 1856. 5. útgáva varð 
útgivin árini 1953 til 1972, harav bindið um Føroyar kom í 1968. Talan er sostatt um eitt 
danskt uppslagsverk, sum nú verður givið út í 34 bindum, sum lýsa Danmark úr einum 
enda í annan. Eitt av bindunum skal snúgva seg um Føroyar. Talan er um eina bók upp á 
uml. 300 síður, skrivaða so vítt gjørligt av føroyingum, og útgivin bæði talgilt og á 
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donskum, føroyskum og møguliga á enskum. Ætlanin er at stuðla nýggjari útgávu av 
Føroyabindinum av Trap-Danmark (6. útgávu) við 500 tús. kr. í 2020 og í 2021. Danski 
útgevarin samstarvar við Nám um hetta bindið, sum helst verður klárt til útgávu í 2021. 
 
Altjóða holocaust dagur er í januar 2020. Til at skipa fyri ymiskur tiltøkum í sambandi við 
hendan dagin, verða raðfestar 100 tús. kr. til endamálið. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 17.853 600 18.453 

 
7.23.1.25. Barnabókaútgáva (Stuðulsjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 50 tús. kr. 
 
Peningurin verður raðfestur til at bera út barnasangbókina, sum Bókadeild Føroya 
Lærarafelag gevur út, og sum verður latin øllum nýføðingum í Føroyum. Í samstarvið við 
Bókadeildina hevur Dugni tilevnað handseymaðar taskur úr endurnýtslutoyi, sum bøkurnar 
verða latnar í, tá tær verða latnar nýføðingunum. Tað kostar Dugna áleið 50 tús. kr. at 
framleiða taskurnar, ið Dugni við hesum fær endurgoldið. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 2.231 50 2.281 

 
7.23.1.31. Próvtøkur (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 300 tús. kr. 
 
Tørvur er á at menna uppgávunevndirnar, og at tryggja fakliga og námsfrøðiliga støði til 
talgildu próvtøkurnar. Próvstovan verður tí uppraðfest við 300 tús. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 11.275 300 11.575 

 
 
7.23.1.xx. Føroyskt sum annaðmál - vaksin (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at 2 mió. kr. verða raðfestar til verkætlanina “Føroyskt sum annaðmál - 
vaksin”. Talan er um nýggja høvuðskonto til endamálið. 
 
Talið av tilflytarum er økt munandi seinastu árini, og eru tilflytararnir úr fleiri ymiskum 
londum og tosa ymisk tungumál. Talan er í høvuðsheitum um tveir bólkar: 
 

1. Famuljusamanføring, har fólk í størstan mun koma fyri at vera, og  
2. Arbeiðsøkið, har fólk koma til Føroya at arbeiða og steðga her í styttri ella longri tíð. 

 
Tað er serliga tann fyrri bólkurin, sum hevur tørv á at læra føroyskt, tí tey hava valt at 
búseta seg í Føroyum, og tí er umráðandi, at tey læra føroysk so skjótt sum til ber fyri at 
kunna liva og virka í føroyska samfelagnum. 
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Uttanríkis- og mentamálaráðið ætlar at skipa hetta arbeiðið sum eina verkætlan “Føroyskt 
sum annaðmál”, har arbeitt verður út frá nøkrum høvuðsátøkum til tess at menna samlaðu 
skipanina við atliti at undirvísing fyri tilflytarar í føroyskum máli, mentan og 
samfelagsviðurskiftum. Ein samskipari skal fyrireika verkætlanina, fylgja við og samstarva 
við arbeiðsbólkar, Setrið, Nám og kommunurnar um ymsu átøkini í skipanini. 
 
Eitt av átøkunum í verkætlanini er at skipa eina diplomútbúgving í føroyskum sum 
annaðmál, sum ætlandi skal byrja í august 2020. Eisini verður tørvur á at fáa til vega 
undirvísingartilfar og próvtøkutilfar. Tørvur verður eisini á hægri tímajáttan til 
kvøldskúlarnar til at skipa fyri undirvísing í føroyskum fyri fremmandamælt. Økta 
raðfestingin til undirvísingina er á konto 7.23.5.07. Frítíðarundirvísing. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan - 2.000 2.000 

 
7.23.2. Fólkaskúlin v.m. 

7.23.2.01. Fólkaskúlin (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 3,2 mió. kr. 
 
Fyri at virksemið í fólkaskúlanum skal halda fram ótarnað í 2020, er tørvur á at hækka 
játtanina til raksturin av fólkaskúlanum við 1,8 mió. kr. 
 
Hartil verður biðið um at 1 mió. kr. verður raðfest til vaksandi tørvin á undirvísing fyri 
fremmandamælt børn, 200 tús. kr. verða raðfestar til eina PhD-verkætlan um inklusjón í 
føroyska fólkaskúlanum og at 200 tús. kr. verða raðfestar afturat til SSP. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 387.588 3.200 390.788 

 
7.23.2.02. Sernám (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 400 tús. kr., so Sernám kann halda fram 
við at arbeiða eftir Karlstadmodellinum. Karlstadmodellið er eitt amboð til málvenjing 
hjá teimum, ið hava málsligar avbjóðingar. Karlstadmodellið hevur verið brúkt í 
Føroyum við góðum úrsliti, serliga til børn og ung við skerdum málsligum førleikum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 33.839 400 34.239 
20. Sernám 
23. Skúlin á Trøðni 

20.340 
13.499 

400 
- 

20.740 
13.499 

 
7.23.2.10. Eftirskúlar (Stuðulsjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 900 tús. kr. 
 
Samgongan hevur sett sær fyri, at eftirskúlar skulu stuðlast og mennast enn meira. Sum 
liður í hesum er, umframt ætlanina at byrja ein eftirskúla á Tvøroyri, eisini ætlanin at ein 
nýggjur eftirskúli skal byrja í Skálavík í 2020. Eins og eftirskúlin á Tvøroyri hevur 
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eftirskúlin í Skálavík fingið góðkenning til at fyrireika ætlanina at bjóða eitt eftirskúlatilboð 
út til skúlaárið 2020/2021. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 1.500 900 2.400 
01. Føroya eftirskúli á Tvøroyri 
02. Eftirskúlin í Skálavík 

1.500 
- 

-300 
1.200 

1.200 
1.200 

 
7.23.3. Miðnámsútbúgvingar 

7.23.3.05. Miðnámsútbúgvingar (Rakstrarjáttan) 
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 900 tús. kr. 
 
Á sumri 2019 skrivaðu partarnir á arbeiðsmarknaðinum og landsstýrið undir eina 
trípartaavtalu um yrkisútbúgvingarøkið. Semjan  snýr seg í stóran mun um at byrgja fyri 
teimum stóru búskaparsveiggjunum, og at gera tilgongdina av lærlingum støðugari í 
framtíðini, eisini tá stíggjur er í búskapinum, og tá virksemið í vinnuni gerst minni. 
Ætlanin er at seta fyrstu átøkini í trípartaavtaluni í verk í 2020 og verða 400 tús. kr. 
raðfestar til hetta endamálið á felags og endurgoldið skúlanum, tá ið átøkini verða framd. 
 
Nýggja námsfrøðiliga hjálparaútbúgvingin byrjar eftir ætlan í 2020 á Heilsuskúlanum. 
Neyðugt verður at gera nakrar umbyggingar í skúlanum í Hovi, fyri at pláss skal verða 
fyri økta virkseminum. Kostnaðurin fyri hetta arbeiðið er mettur at verða 500 tús. kr., ið 
verður raðfest á felags fyri miðnámskúlar og endurgoldið skúlanum tá arbeiði verður 
gjørt. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 234.705 900 235.605 

22. Klaksvíkar HF-skeið 
23. Miðnámsskúlin í Suðuroy 
26. Tekniski skúli í Klaksvík 
27. Miðnám í Vestmanna 
28. Felags fyri miðnámsskúlar 
30. Heilsuskúli Føroya 
31. Glasir, skúladepilin í Marknagili 
32. Miðnám á Kambsdali 
40. Miðnám í Vestmanna, inntøkufíggjað virksemi 

3.362 
14.978 
23.451 
7.612 

12.519 
6.013 

122.405 
44.365 

0 

- 
-400 
700 

- 
900 

- 
-300 

- 
- 

3.362 
14.578 
24.151 
7.612 

13.419 
6.013 

122.105 
44.365 

0 

 
7.23.5.07. Frítíðarundirvísing (Rakstrarjáttan) 
Eitt av átøkunum í verkætlanini “Føroyskt sum annaðmál - vaksin” er at uppraðfesta 
tímajáttanina til kvøldskúlarnar at skipa fyri undirvísing í føroyskum fyri 
fremmandamælt. Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 400 tús. kr. til hetta 
endamálið.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 6.588 400 6.988 
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7.23.5.13. Felagið fyri lesi- og skriviveik (Stuðulsjáttan) 
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 100 tús. kr., ið er til at uppraðfesta 
stuðulin til felagið fyri lesi- og skriviveik. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 1.800 100 1.900 

 
7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking 

7.23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya (Rakstrarjáttan)    
Fróðskaparsetur Føroya eigur at verða ment og styrkt, umframt at arbeiðast skal fyri at 
Setrið verður altjóðagóðkent og gerst partur av Bolognaavtaluni. Biðið verður um, at 
játtanin verður hækkað við 2,2 mió. kr. til hetta endamálið. 
 
Altjóða góðkenning og Bologna eru ein tilgongd. Umráðandi er at fáa eina innanhýsis 
góðskutryggingarskipan, sum er ein fortreyt fyri at vera við í Bologna. Hetta arbeiðið 
verður raðfest í 2020, og verður ein partur av raðfestingini brúkt til hetta arbeiðið. 
 
Eins og tað kann hava týdning at seta nýggjar útbúgvingar í verk, er tað týdningarmikið, at 
Setrið mennir tær verandi útbúgvingarnar og tryggjar, at góðskan er í hásæti. Fyri 
menningina á Setrinum er tað eisini umráðandi at styrkja fyrisitingina og allar tær 
stuðulsfunktiónir, sum eru partur av virkseminum hjá Setrinum. Ein partur av raðfestingini 
skal brúkast til at styrkja stuðulsfunktiónirnar hjá Setrinum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 113.841 2.200 116.041 
20. Fróðskaparsetur Føroya 
40. Stuðulsfíggjað virksemi 
45. Inntøkufíggjað virksemi 

113.841 
0 
0 

2.200 
- 
- 

116.041 
0 
0 

 
7.23.7. Lestrarstuðul 

7.23.7.04. Lestrarstuðul (Lógarbundin játtan)    
Meting grundað á nýtslu í ár vísir, at játtanin til lestrarstuðul í 2020 kann lækkast við 3,9 
mió. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 131.135 -3.900 127.235 
Inntøkujáttan 1.200 - 1.200 
01. Stuðulsveitingar 
03. Studningur til lærupláss 
04. Gjald fyri lærusáttmálar 
05. Ferðaendurgjald 

114.400 
16.000 
1.200 

735 

-3.900 
- 
- 
- 

110.500 
16.000 
1.200 

735 
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7.23.7.05. Lestrarlán (Stuðulsjáttan) 
Meting grundað á lántøku og lánsafturgjald í ár vísir, at játtanin í 2020 netto kann lækkast 
við 500 tús. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 7.900 - 7.900 
Inntøkujáttan 11.900 500 12.400 

Mentan 

7.24.1. Ymsar útreiðslur 

7.24.1.11. Føroyskur raddarkennari (Stuðulsjáttan)    
Tørvur er á at hækka stuðulin til arbeiðið við føroyska talukennaranum. Verkætlanin er eitt 
máltøkniligt frambrot, sum kann gagna á mongum samfelagsøkjum. Tað almenna eigur tí 
at hækka stuðulin fyri at tryggja framgongdina. Biðið verður tí um at játtanin verður 
hækkað við 300 tús. kr., so at samlaði stuðulin til verkætlanina verður 1 mió. kr. í 2020. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 700 300 1.000 

 
7.24.1.13. Ymiskir studningar (Stuðulsjáttan)    
Játtanin á undirkonto 04. “Stuðul til onnur endamál” verður lækkað við 300 tús. kr.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 4.150 -300 3.850 
01. Útnorðursamstarv 
02. Norrøna felagið 
03. Ungmannafeløg 
04. Stuðul til onnur endamál 
05. Listafólkasamband Føroya (LISA) 
06. Stuðul til listafólk 
07. Skótarørsla 
08. Farlit 

300 
150 
350 

1.020 
430 
150 

1..250 
500 

- 
- 
- 

-300 
- 
- 
- 
- 

300 
150 
350 
720 
430 
150 

1.250 
500 

 
7.24.3. Mentanararvur 

7.24.3.03. Søvnini (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 900 tús. kr. 
 
Ætlanin er at leggja dagligu umsitingina av UNESCO sáttmálanum um verju av siðaarvi 
til Tjóðsavnið. Uppgávan fevnir um í samstarvi við feløg, bólkar og einstaklingar at gera 
eitt yvirlit yvir føroyskan siðaarv og í samstarvi við Uttanríkis- og mentamálaráðið at skipa 
fyri virksemi, ið kann fremja og tryggja siðaarvin, harundir gransking, kunning, miðlan, 
útbúgving og førleikamenning. Tað er bert møguligt, um Tjóðsavnið fær sett fólk í starv at 
taka sær av uppgávuni. Á fíggjarlógini fyri 2020 verða 300 tús. kr. raðfestar til endamálið; 
árligi kostnaðurin fyri lønir og virksemi í sambandi við umsitingina er 800 tús. kr. 
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Landsbókasavnið hevur stóran tørv á at gera umleggingar av bókasavnskipanini, sum 
Landsbókasavnið og bygdabókasøvnini í løtuni brúka. Orsøkin er, at skipanin verður ikki 
dagførd longur, og avloysarin til skipanina er ment til stór universitetsbókasøvn, og er 
krevjandi og dýr at umsita. Landsbókasavnið er í løtuni í ferð við at royndarkoyra eina 
nýggja bókasavnskipan, sum lýkur tey krøv, Landsbókasavnið sum tjóðbókasavn setur. 
Umleggingin til eina nýggja bókasavnskipan er mett at kostað 600 tús. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 34.357 900 35.257 
21. Koltursætlanin 
22. Tjóðsavnið 
23. Tjóðskjalasavnið 
24. Landsbókasavnið 
40. Inntøkufíggjað virksemi 

1.493 
17.139 
5.679 

10.046 
0 

- 
300 

- 
600 

- 

1.493 
17.439 
5.679 

10.646 
0 

 
7.24.3.22. Listasøvn (Rakstrarjáttan)    
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 1 mió. kr. 
 
Listasavn Føroya hevur boðað Uttanríkis- og mentamálaráðnum frá, at verandi játtan er ov 
lítil til at reka Listasavnið á ein nøktandi hátt og kunna bjóða tær tænastur sum væntast av 
Listasavninum. Her er m.a. talan um at miðla og vísa fram fyrst og fremst føroyska list, 
men eisini útlendska list sum Listasavnið fær hendan vegin. Eisini er játtanin ov lítil til 
vanliga raksturin av stovninum, har tað serliga manglar játtan til viðlíkahald av 
bygninginum. 
 
Fyri at dagføra raksturin av Listasavninum og á tann hátt at geva savninum eitt tiltrongt 
lyft, verður 1 mió. kr. raðfest til raksturin av Listasavninum, m.a. til at seta eitt fólk í starv 
at miðla listina umframt til viðlíkahald og annan rakstur av Listasavninum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 2.366 1.000 3.366 

 
7.24.4. Fjølmiðlar 

7.24.4.10. Stuðul til framleiðslu av føroyskum loftmiðlatilfari (Stuðulsjáttan) 
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 200 tús. kr. 
 
Játtanin verður hækkað, tí tørvur er á at styrkja teknmálstulking og teksting av sendingum 
á sjónvarpsmiðlinum hjá Kringvarpi Føroya.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 585 200 785 

 
7.24.6. Ítróttur 

7.24.6.06. Ítróttasamband Føroya (Stuðulsjáttan)    
Fyri at stuðla ítróttini verður biðið um, at játtanin til ÍSF verður hækkað við 500 tús. kr. 
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Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 10.250 500 10.750 
01. ÍSF 
04. Parasport Føroyar 
05. Altjóða ítróttaluttøka 
06. Úrvalsítróttur 

8.650 
300 
500 
800 

500 
- 
- 
- 

9.150 
300 
500 
800 
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§ 11 Heilsumál 

Felagsútreiðslur 

11.11.1. Fyrisiting  

11.11.1.24.  Heilsumálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Ein verkætlanarleiðari skal setast at samskipa verkætlanir viðvíkjandi Novo Nordisk. 
Útreiðslurnar verða hildnar á undirkontu 27. Verkætlanir. Játtanin fyri hesa kontu er 450 
tús. kr. fyri 2019 og 2020, men eftir ætlan verður verkætlanarupphæddin 1 mió. kr. í 2020. 
Biðið verður um 550 tús. kr. til endamálið í 2020. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 12.533 550 13.083 
 
11.11.1.33. Siðseminevndir (Rakstrarjáttan) 
Etiska ráðið hevur ov lága játtan til almenn tiltøk og harvið til at liva upp til endamálið um 
at styrkja og fremja kjak og vitan um etiskar spurningar. Biðið verður um 100 tús. kr. til 
endamálið. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 560 100 660 

 

Heilsumál 

11.20.1. Fyribyrging 

11.20.1.04.  Upplýsing og ráðgeving (Rakstrarjáttan) 

Fólkaheilsuráðið hevur sagt frá, at tíðin er komin til at gera kanningina aftur, sum í 2015 
varð kallað “Hvussu hevur tú tað?”. Harumframt skulu fleiri tiltøk, ið venda sær til 
fólkaheilsuætlanina, og sum snúgva seg um kost, rørslu, royking, rúsdrekka- og 
rúsevnismisnýtslu, fremjast. Biðið verður um 500 tús. kr. til endamálið í 2020.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 2.814 500 3.314 

 

11.20.2. Heilsutænastur  

11.20.2.02.  Heilsutrygd (Rakstrarjáttan) 

Hesi seinastu árini eru fleiri uppgávur fluttar til Heilsutrygd at umsita. Heilsutrygd hevur 
sera avmarkaða orku at menna skipanir og mannagongdir, sum kunnu effektivisera 
arbeiðsgongdina á stovninum, og samstundis betra um møguleikarnar fyri hagtølum, 
eftirliti o.ø. Seinastu tíðina hevur nógv fokus verið á kt-trygd og verju av 
persónsupplýsingum.  
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Biðið verður um 400 tús. kr. at seta eitt starvsfólk, og 100 tús. kr. til rakstur, til hetta 
endamálið. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 9.055 500 9.555 

11.20.2.06.  Økisheilsuskipanin(Rakstrarjáttan) 

Skipanin fevnir um alt landið og settir eru 3,5 kostráðgevar at virka í henni. Nærum øll 
játtanin fer til lønarútreiðslur, og tískil verður biðið um 100 tús. krónur til rakstur. 
  

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 1.841 100 1.941 

11.20.2.XX.  Royndarætlan, ókeypis sálarfrøði (Rakstrarjáttan)  

Ein 3 ára royndarætlan við ókeypis sálarfrøði skal setast í verk í 2020. Biðið verður um 
1.800 tús. kr. til endamálið í 2020. Ein verkætlanarleiðari skal verða settur hálva tíð at 
fyrireika og samskipa royndarætlanina. Útreiðslurnar varða mettar at verða 3,65 mió. kr. í 
2021 og 2022. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan - 1.800 1.800 

11.20.2.08.  Apoteksverkið (Rakstrarjáttan) 

Verandi KT-skipan hjá Apoteksverkinum gongur út í 2021. Skipanin er tí ikki virkin eftir 
hetta. Tað merkir fyri Apoteksverkið, at tað longu nú skal undir verkætlan við at fáa nýggja 
skipan. Ein slík verkætlan tekur væntandi 18 mánaðir.  
 
Verklagslóg verður fyrireikað.  
 
Samlaði kostnaðurin er 10 mió. kr., og skal Apoteksverkið fíggja partar av hesum innan 
verandi virksemi. Mett verður, at kostnaðurin verður um 4 mió. kr. í 2020 og 6 mió. kr. í 
2021.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 0 2.000 2.000 

 

11.20.3. Sjúkrahúsverkið v.m.  

11.20.3.04.  Landssjúkrahúsið (Rakstrarjáttan) 

Samtvinning av teimum 3 sjúkrahúsunum 
Arbeiði við at sameina tey sjúkrahúsini hevur nakrar øktar útreiðslur við sær viðvíkjandi 
ferðaútreiðslum, leiðslumenning og KT. Ætlanin er at framleiða eina felags heimasíðu, eitt 
felags búmerki og eina felags visjón fyri sjúkrahúsverkið. Biðið verður um 500 tús. kr. til 
endamálið í 2020. 
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Fíggjarstýring í Sjúkrahúsverki Føroya 
Fíggjarstýringin skal styrkjast í sjúkrahúsverkinum, serliga á Landssjúkrahúsinum. Ætlanin 
er at seta fíggjarfulltrúar at tryggja eina skipaða fíggjarstýring, hava eftirlit við dagliga 
rakstrinum, og at betra um samstarvið og samskiftið innanhýsis og uttanhýsis. Biðið verður 
um 1 mió. kr. til endamálið í 2020, og 1 mió. kr. í 2021.   
 
Framskrivað hall 
Fyri at tryggja grundraksturin í Sjúkrahúsverkinum er umráðandi at eykajáttanarumbønin 
frá heysti 2019 verður framskrivað í fíggjarlógini fyri 2020. Landssjúkrahúsið hevur 
umbiðið eykajáttan á heysti 2019 fyri at dekkað hallið í árinum. Biðið var um 7,4 mió. kr. 
 
Størsti parturin av eykajáttanarumbønini hjá Landssjúkrahúsinum, 6,5 mió. kr., var til lønir 
og viðbøtur, sum ikki vóru framskrivaðar frá 2018. Annars eru 500 tús. kr. vegna øktan 
prís frá SEV, og 400 tús. kr. til øktar rakstrarútreiðslur innan KT vegna licensir o.a. 
 

 
 
Biðið varð um 3 mió. kr. til at manna vaktarlagið við 6 ársverkum, ístaðin fyri 4 ársverk, 
sum krevst fyri at halda sáttmálan hjá hjálparlæknum viðvíkjandi feriu og hvílitíð. Biðið 
varð um 2 mió. kr. til lønir til sjúkrarøktarfrøðingar, sum fluttu upp á lønarstiganum 1. okt. 
2018, sum ikki varð framskrivað, um 500 tús. kr. fyri manglandi framskrivingar av løn 
vegna broyttan starvsaldur og hægri útbúgvingarstøði og um 1 mió. kr. fyri manglandi 
framskriving fyri viðbøtur til yvirlæknar. Tilsamans verður biðið um 7.400 tús. kr. verða 
framskrivaðar fyri at tryggja verandi virksemi. 
 
ADHD klinikk 
Bíðitíðin hjá vaksnum at fáa útgreining, og viðgerð, fyri ADHD er vorðin ov long. Har eru 
fleiri enn 100 fólk ið bíða eftir útgreinan, umframt tey 150 sum eru komin í viðgerð tey 
seinastu árini. Ætlanin er tískil at seta eina ADHD  klinikk á stovn. Í klinikkini skulu setast 
ein hjálparlækni, sálarfrøðingur, sosialráðgevi, sjúkrarøktarfrøðingur og læknaskrivari. 
Útreiðslurnar eru mettar at verða 3,3 mió. kr. um árið tá klinikkin er fullsett. Biðið verður 
um 1.650 tús. kr. til endamálið í 2020. 
 
Átøk at stytta bílistar 
Sjúkrahúsverkið hevur tørv á seta ymisk starvsfólk vegna økt virksemi, og fyri at fyribyrgja 
ov langar bíðilistar. Ætlanin er at seta eitt starvsvenjingarstarv, eisini kallað prekursist, 
innan anestesi øki, læknaskrivaranæming, eyka starvsfólk í neurologiska ambulatorii og at 
manna MR skannaran partvís uttanfyri vanliga arbeiðstíð. Biðið verður um 1.960 tús. kr. 
til endamálið.   



29 

 
27. KT-øki heilsuverksins Samanbinda talgildu heilsuskipanina við Apotekið  
Tað er alneyðugt fyri sjúklingatrydina, at rættur heilivágur verður givin. Ein samanbinding 
av TalgilduHeilsuSkipanini og Apoteksverkinum er tískil ein átrokandi verkætlan. Hetta er 
eitt breitt samastarv millum Sjúkrahúsverkið, Apoteksverkið, kommunur, 
kommunulæknar, eldraøkið, ymiskar viðgerðarstovnar og útbúgvingarstovnar. Mett 
verður, at neyðuga uppstiganin av THS kostar 8,4 mió. kr. í 2020, og eftirfylgjandi ár 1,68 
mió. kr. í viðlíkahaldi. Ein undirkonta undir KT-økið heilsuverksins skal gerast til 
verkætlanina. Biðið verður um 8,4 mió. kr. til endamálið í 2020. 
 
28. Avseting til serlæknar 
Árini 2017-2019 hevur avseting verið til at seta serlæknar, og stuðlandi starvsfólk, at 
raðfesta serlæknaøkið í Sjúkrahúsverkinum. Avsetingin hevur verið brúkt til at seta 5 
nýggjar serlæknar, tveir hjartalæknar, ein psykiatara, ein endokrinolog, ein barnalækna, og 
at seta stuðlandi starvsfólk innan hesi øki. Avseting hevur eisini verið til onnur øki, til 
dømis lungamedisin, giktfrøði, neurologi og antibiotikaeftirlit. Biðið verður um at 
avsetingin til serlæknar heldur fram í 2020 við 2,6 mió. kr. 
 

Tús. kr.  U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan  743.450 23.510 766.960 

 
11.20.3.10.  Klaksvíkar sjúkrahús (Rakstrarjáttan) 

Svøvnkøva 
Í 2019 varð landsdekkandi svøvnkøvu viðgerð sett í verk á Klaksvíkar sjúkrahúsi. Fyri at 
halda fram við hesi viðgerð má játtan veitast til 0,8 starvsfólk. Biðið verður um 450 tús. kr. 
til endamálið. 
 
Framskrivað hall 
Fyri at tryggja grundraksturin í Sjúkrahúsverkinum er umráðandi at eykajáttanarumbønin 
frá heysti 2019 verður framskrivað í fíggjarlógini fyri 2020. Klaksvíkar sjúkrahús fekk 
samtykt eykajáttan á heysti 2019 fyri at dekkað hallið í árinum. Biðið verður um at 2.920 
tús. kr. verða framskrivaðar í 2020. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 75.936 2.920 78.856 

 
11.20.3.10.  Suðuroyar sjúkrahús (Rakstrarjáttan) 

Framskrivað hall 
Fyri at tryggja grundraksturin í Sjúkrahúsverkinum er umráðandi at eykajáttanarumbønin 
frá heysti 2019 verður framskrivað í fíggjarlógini fyri 2020. Suðuroyar sjúkrahús hevur 
umbiðið eykajáttan á heysti 2019 fyri at dekkað hallið í árinum. Biðið verður um, at 4.532 
tús. kr. verða framskrivaðar í 2020. 
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Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 68.081 4.532 72.613 

11.20.3.XX.  Endurvenjing (Rakstrarjáttan) -  

Endurvenjing í sjúkrahúsverkinum skal raðfestast hægri, og hendan avseting skal brúkast 
til at menna endurvenjingartilboðini úti á sjúkrahúsunum. Landsstýrismaðurin, í samráð 
við Sjúkrahúsverk Føroya, tekur avgerð um hvar endurvenjingartilboðini skulu verða 
staðsett og útreiðslurnar verða hildnar av hesi kontu. Í 2021 verður játtan so endiliga flutt 
út á tey einstøku sjúkrahúsini. Biðið verður um 2 mió. kr. til endamálið í 2020. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan - 2.000 2.000 

 
11.20.3.30.  Deildin fyri arbeiðs- og almannaheilsu (Rakstrarjáttan) 

Deildin fyri arbeiðs- og almannaheilu skal avhenda skjøl til Landsskjalasavnið, 
kostnaðurin er mettur at verða 200 tús. kr. Biðið verður um 200 tús. kr. til endamálið í 
2020. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 2.214 200 2.414 

 

Almannamál 

11.21.3. Barnastuðul 

11.21.3.12.  Gigni – heilsufrøði fyri børn & ung (Rakstrarjáttan) 

Tað er brúk fyri at útbúgva fleiri heilsufrøðingar. Til útbúgvingarætlanina hjá Gigni er brúk 
fyri 510 tús. kr. til starvslesandi í praktikk í 2019. Tað er umráðandi, at stovnurin hevur 
starvslesandi, fyri at stovnurin skal fáa heilsufrøðingar í størv á stovninum.  
 
Gigni vil brúka talgildu heilsuskipanina í teirra arbeiði. Gigni hevur nú lesiatgongd til 
skipanina, men tað hevur stóran týdning, at Gigni eisini kann brúka talgildu heilsuskipanina 
í teirra arbeið. Við at brúka skipanini verður tænastan meiri nútímansgjørd og møguleiki 
verður fyri at framleiða hagtøl. Eisini hevur tað stóran týdning, at allar heilsuupplýsingar 
eru í somu skipan. Útreiðslurnar til hetta eru mettar til 300 tús. kr.  
 
Biðið verður um, at játtanin hækkar við 810 tús. kr. í 2020. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 14.082 810 18.892 
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§ 12 Almannamál 

Felagsútreiðslur 

12.11.1. Fyrisiting 

12.11.1.26. Almannamálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 21. Ráð og nevndir 
Játtanin til undirkontu 21. Ráð og nevndir verður lækkað við 150 tús. kr. vegna minni 
virksemi. 

Undirkonta 25. SSP-samstarv 
Játtanin til undirkontu 25. SSP-samstarv verður hækkað við 200 tús. kr., soleiðis at tað ber 
til at hækka stuðulin til samstarvið. Virksemið og tørvurin er nógv øktur síðani at 
samstarvið byrjaði fyri umleið 10 árum síðani, og skipanin fevnir nú um børn í aldrinum 
0-18 ár, ímeðan tað var einans talan um børn í eldru flokkum í fólkaskúlanum í byrjanini.  

Undirkonta 27. Verkætlanir 
Síðani 2012 hevur verið arbeitt miðvíst við at basa harðskapi og ágangi í parlagi- og nær 
sambondum og er rættilig gongd komin á fleiri av átøkunum í heildarætlanunum.  Í hesum 
arbeiði hava vantandi hagtøl verið ein trupulleiki, tí tað kann vera torført at leggja ætlanir 
og tilrættisleggja arbeiðið, tá vit ikki hava nágreiniliga vitan um tey ymisku økini. 
 
Til tess at fáa betri vitan og at kunna flyta arbeiðið móti harðskapi og ágangi fram á leið, 
eiga vit nú av álvara at fara undir at fáa til vega hagtøl, sum lýsa økið í síni heild. Biðið 
verður um, at játtanin verður hækkað við 450 tús. kr. til endamálið.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 14.235 500 14.735 

 
Almannamál 

12.21.1. Fyrisiting 

12.21.1.02. Almannaverkið (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 20. Vanligt virksemi 
Neyðugt verður at seta játtan av til at viðlíkahalda og forrita talgildu heildarskipanina lidna. 
Almannaverkið er yvirhøvur eftirbátur í tí talgildu menningini, og tí er raðfestingin 
bráðneyðug bæði í sambandi við broytingarnar í pensjónsskipanini og í sambandi við aðrar 
lógarbroytingar. Játtanin til Almannaverkið verður tí hækkað við 1 mió. kr., harav 500 tús. 
kr.  í 2020 skulu brúkast til fyrireiking av vælferðarlógini, sum í næstum verður løgd fyri 
Løgtingið við gildiskomu frá 2021.  
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Undirkonta 22. Teknmálstulkatænstan 
Vegna minni inntøkur enn væntað, verður neyðugt at hækka játtanina við 500 tús. kr., 
soleiðis at sleppast kann frá at seta tiltøk í verk til tillaga virksemið.  

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 57.523 1.500 59.023 

12.21.1.12. Endurmenning (Rakstrarjáttan) 

Seinastu árini er landsfevnandi endurvenjingartænastan stigvíst skipað. Tað eru framvegis 
borgarar á bíðilista. Skal tørvurin til tænastuna verða nøktaður, er neyðugt at víðka um 
tænastuna yvir tíð í tráð við umstøðurnar á økinum. Biðið verður um, at játtanin verður 
hækkað við 1 mió. kr.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 7.239 1.000 8.239 

12.21.1.22. Stuðul til feløg (Stuðulsjáttan) 

Undirkonta 01. Kreppumiðstøð 
Stuðulin verður hækkaður við 400 tús. kr.  

Undirkonta 06. KRIS 
Stuðulin verður hækkaður við 200 tús. kr.   

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 6.315 600 6.915 

12.21.1.23. Stuðul til fyriskipanir fyri heimleys (Stuðulsjáttan) 

Játtanin verður hækkað við 1 mió. kr. til til at veita serlig bútilboð til eldri persónar við 
røktartørvi á Herberginum. Talan er um borgarar við víðfevndum sosialum trupulleikum, 
sum ikki eru førir fyri at útvega sær ella fasthalda ein varandi bústað.   

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 6.250 1.000 7.250 

12.21.3. Barnastuðul 

12.21.3.16. Felagið Barnabati (Stuðulsjáttan) 

Stuðulin til “Tú og eg” ráðgevingina verður hækkaður við 400 tús. kr. 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 450 400 850 
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12.21.5. Stuðul til eldri, og teirra ið bera brek 

12.21.5.04. Stuðul til feløg hjá eldri (Stuðulsjáttan) 

Stuðulin til Landsfelag Pensjónista verður hækkaður við 50 tús. kr. í 2020 í samband við 
at norðurlenskur ársfundur verður hildin í Føroyum í 2020. 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 450 50 500 

12.21.6. Eldri og serforsorg 

12.21.6.02. Bústovnar o.a. (Løgujáttan)   

Broyting í viðmerkingum 
Biðið verður um, at viðmerkingarnar verða broyttar soleiðis, at tær eisini fevna um tær 
verkætlanir, sum eru undir fyrireiking. 
Sambært ætlan verða lógaruppskot løgd fram í 2020.  
Talan er um at byggja sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki, og  nútímansgera 
verandi bygningar.  
Harumframt verður farið undir fyrireiking av nýggjum verkætlanum.  
 
12.21.6.09. Trivnaðartænastan (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 20. Vanligt virksemi 
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 2,5 mió.kr. til átakið “Megna títt lív”, sum 
er eitt tilboð til ung við víðfevndum sálarligum ella sosialum trupulleikum og álvarsligum 
trupulleikum av rúsdrekka- og rúsevnamisnýtslu.  
 
Í sambandi við avgerðina hjá Markamótsnevndini um, at tað er landið, sum skal veita 
dagtilboð til borgarar, sum eru yngri enn 67 ár og hava demens, varð eitt dagtilboð latið 
upp í Tórshavn í 2017. Neyðugt er at víðka um tænastuna, og er ætlanin at skipa líknandi 
dagtilboð aðra staðni í landinum. Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 1,4 mió. 
kr. til endamálið.  
 
Játtanin verður hækkað við 500 tús. kr., til at skipa fleiri verkstaðstilboð í Klaksvík. Hølini 
verða ætlandi klár á sumri 2020. Neyðugt verður at seta 500 tús. kr. av afturat í 2021 til 
fult virksemi.  
 
Neyðugt verður at styrkja og skipa fleiri frítíðartilboð til børn við ADHD, ADD og 
sálarligum, psykiatriskum og sosialum avbjóðingum soleiðis, at børnini fáa eitt mennandi 
tilboð, og at foreldrini kunnu varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin. Eisini er neyðugt at 
skipa eitt stuðulstoymi við serkunnleika til omanfyrinevndu avbjóðingar, sum er ætlað 
ungum, sum hava lyndi til at avbyrgja  seg heima, gevast í skúlanum og eru avskorin frá 
sosialum virksemi. Hesi tilboð eru liður í fyrireikingunum til at kunna veita familjum, sum 
hava børn við hesum avbjóðingum eina skipan líknandi tí góðu tilgongdini.Biðið verður 
um, at avsettar verða 4 mió. kr. til endamálið. 
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Harumframt verður játtanin hækkað við umleið 2,8 mió. kr. til at lata upp nýtt sambýli fyri 
ung, sum hava menningartarn og ikki kunnu búgva heima hjá foreldrunum longur.  
Neyðugt verður at finna høli til endamálið og seta starvsfólk. Væntandi verður sambýlið 
klárt at taka í brúk í seinnu helvt av mars 2020.  Neyðugt verður at seta umleið 0,5 mió. kr. 
av afturat í 2021 til fult virksemi.   
 
Íalt verður biðið um, at játtanin verður hækkað við umleið 11 mió. kr.  
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 338.613 11.150 349.763 

12.21.6.19. Dugni - endurbúgving (Rakstrarjáttan) 

Játtanin verður hækkað við 800 tús. kr. til at skipa fleiri arbeiðstilboð undir tryggum 
rammum til ung, sum ikki fáa ella varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin og til yngri 
borgarar, sum hava byrjandi demens, sclerosu og parkinson, og sum ikki longur megna at 
vera á vanliga arbeiðsmarknaðinum. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 6.727 800 7.527 

12.21.8. Sosialar pensjónir 

12.21.8.01. Fólkapensjón (Lógarbundin játtan) 

Sambært løgtingsmálum nr. 10/2019 og 11/2019 hækkar grundupphæddin við 290 kr. um 
mánaðin í 2020 og við 290 kr. aftrat í 2021. Samstundis verður mótrokningin lagaligari. 
Lógarbroytingin verður mett at kosta íalt 77 mió. kr., harav útreiðslurnar í 2020 verða 48 
mió. kr.  
 
Játtanin til undirkontu 10. Fólkapensjón verður hækkað við 46.080 tús. kr. og játtanin til 
undirkontu 15. Pensjónsnýskipanin verður hækkað við 1.920 tús. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 548.042 48.000 596.042 

 


