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Í sambandi við viðgerð av uppskoti til løgtingsfíggjarlóg 2020 hevur Fíggjarnevndin sett 
landsstýrismanninum í Uttanríkis- og mentamálum niðanfyri settu spurningar. 

Uttanríkis- og mentamálaráðið sendir við hesum svar uppá spurningarnar frá Fíggjarnevndini. 

 
7.11.1.09. Uttanríkis- og mentamálaráðið (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 21. Yrkisdepilin 

SP: Hvussu er status viðv. teimum átøkum, sum avtala var gjørd um í umfatandi 3-
partaavtaluni í summar? 

Svar: Viðfest er yvirlit yvir átøkini (fylgiskjal 1), sum vórðu eyðmerkt í endurskoðanini av 
yrkisútbúgvingarøkinum og handa landsstýrinum í september 2018, saman við átøkunum, 
sum stóðust av trípartasemjuni, ið varð gjørd í juni 2019. 

Tíðirnar í Føroyum eru stak góðar. Hetta er gleðiligt og merkir tað, at met nógvir lærlingar 
eru komnir inn í skipanina hjá Yrkisdeplinum fleiri ár á rað. 2019 sær út til at fara at liggja á 
sama støði sum 2018, tá 377 nýggir lærlingasáttmálar vórðu undirskrivaðir, sum er umleið 
helvtin av einum árgangi. Fyri Yrkisdepilin merkir hetta, at vit hava upp ímóti 1.000 
lærlingum í skipanini. Tað merkir meiri vegleiðing og ráðgeving til lærlingar og 
lærumeistarar, tá alt ikki gongur sum tað skal, fleiri próvtøkuuppgávur skulu gerast, fleiri 
próvtøkur skulu fyriskipast, fleiri lønar- og ferðaendurgjøld skulu avgreiðast, osv. Manningin 
í Yrkisdeplinum til hesar uppgávurnar er tann sama, sum tá lærlingatalið var helvtin av tí, 
tað er í dag. Endurskoðan og trípartasamráðingar hava eisini tikið nógva arbeiðsorku og 
onnur viðurskiftir hava tí verið sett í bíðistøðu hesa tíðina og skulu nú fáast frá hondini. 
Játtan hevur ikki verið til at sett fólk at hjálpt til og tí hevur arbeiðið ligið hjá verandi 
manning í Yrkisdeplinum. 

Hetta merkir, at tað ikki hevur gingið sum ætlað at fingið avgreitt tilmælini frá 
endurskoðanini og frá trípartaavtaluni, ið varð undirskrivað í juni. Sum sæst á tíðarætlanini, 
ið varð sett upp tíðliga í heyst, er ikki komið so langt sum ætlað. Arbeitt hevur verið við at fáa 
uppskot til regluverk fyri Fyrireikingarhálvárið (verkætlan 1) klárt í 2019, so farast kann 
undir útbúgvingina í 2020. Hetta er ein fortreyt fyri, at byrjast kann uppá arbeiðið við at býta 



 

2. skúlaskeið sundur og hevur tí verið raðfest fremst. Vónandi verður komið á mál við hesum. 
Harafturat er endurskoðanin av merkantilu útbúgvingunum komin á mál og handað UMMR. 

Í broytingaruppskotinum til fíggjarlógina hevur Uttanríkis- og mentamálaráðið skotið upp at 
hækkað játtanina til Yrkisdeplin so rúm verður fyri at seta meira ferð á arbeiðið. 

SP: Hvussu gongur við førleikametingini? Hevur hon fígging til at halda ta ferð, sum vinnan 
og brúkarin spyr eftir? 

Svar: Fyrsta pilotprojektið innan førleikameting varð gjøgnumført á sumri 2019, tá 9 fólk 
vórðu førleikamett innan skrivstovuyrkið. 

Tað tók tíð at fáa gongd á førleikametingina, tí ongin játtan er til ein vegleiðara, ið er 
alneyðugur partur av førleikametingini. Yrkisdepilin setti vegleiðara í tíðaravmarkað hálvt 
starv í 2018 fram til á sumri í 2019, fyri at gongd kundi koma á førleikametingina. Fráfarna 
landsstýrisfólk setti starvið av nýggjum frá august 2019, við fígging aðrastaðni frá og longdi 
setanina fram til 1. august 2020. Í broytingaruppskotinum til fíggjarlógina hevur Uttanríkis- 
og mentamálaráðið raðfest hetta starvið, soleiðis at talan verður um eitt varandi starv. 

Arbeitt hevur verið tætt saman við arbeiðsmarknaðinum um fyrstu førleikametingina, har 9 
fólk fingu prógv. Førleikameting er ein felags uppgáva hjá arbeiðsmarknaði og 
myndugleikum og tað er tí av alstórum týdningi, at góða samstarvið ímillum arbeiðsmarknað 
og myndugleikar verður varðveitt. Umboð frá vinnuni hava verið partur av arbeiðinum og 
saman við skúlunum staðið fyri sjálvari metingini av tí fyrsta yrkinum. Yrkisdepilin hevur leitt 
tilgongdina, vegleitt umsøkjarar ígjøgnum tilgongdina og gjørt tey skjøl og mannagongdir, ið 
hoyra til eina tílíka tilgongd, skipa fyri skeiði fyri vinnu og skúlum, um hvussu førleikameting 
verður gjørd, ímeðan vinna og skúli í felag gjørdu sjálva fakligu førleikametingina og góvu 
stytting til umsøkjararnar. Tilgongdin gekk væl og allir partar – bæði førleikamett, 
arbeiðsgevarar/fakfeløg og skúlar hava sagt seg vera væl nøgd við tilgongdina. 

Nú er farið undir eina tilgongd við at fáa fyrireikað timburfakið og rør- og blikkfakið, so tað 
verður klárt til førleikameting. At síggja til eru partarnir við gott mót og luttaka við neyðugu 
orkuni í tilgongdini. Serstøk játtan er ikki sett av til at gera sjálva fakligu førleikametingina – 
her er eitt krav, at umboð fyri vinnu og skúla luttaka og uppgávan útloysir eyka arbeiðstíð til 
at meta um tilfar, ið umsøkjarar koma við og evt. eisini eina próvtøku, áðrenn ein niðurstøða 
kann gerast og latast tí førleikametta. Hvørki Yrkisdepilin ella skúlar hava játtan til hendan 
partin av arbeiðnum, ið sum er hevur verið goldin av Yrkisdeplinum. Enn er talið av 
førleikametingum ikki høgt, men skuldi talan blivið um nógvar førleikametingar, fer hetta at 
verða ein forðing. 

Verður ein vegleiðari settur í fast starv til førleikametingina, eins og ein játtan verður avsett 
til kostnaðin, sum fakliga førleikametingin útloysir, so kann ferðin á arbeiðinum setast nógv 
upp og førleikametingin gerst harvið eitt veruligt tilboð í Føroyum. 

 

7.13.1 Sendistovur  

SP: Er ein ætlan gjørd fyri, hvussu útbúgvingar – og mentanardiplomati fyri Føroyar kann 
styrkjast gjøgnum sendistovur okkara? 

Svar: Ongin serlig ætlan er løgd fyri ”útbúgvingar – og mentanardiplomati”, hóast 
mentanardiplomati í ein ávísan mun er ein natúrligur partur av vanliga diplomatinum hjá 
sendistovum. 



 

SP: Hvussu langt eru fyrireikingarnar komnar til at seta á stovn sendistovu í Jerusalem? 

Væntast mugu serlig trygdarátøk í Jerusalem. Hvussu nógv fara hesi at kosta? 

Útloysir Jerusalem nýggj trygdarkrøv á øðrum økjum, eitt nú vegna møguliga øktum vanda 
fyri yvirgangi?  

Svar: Málið um eina møguliga sendistovu í Ísrael er ikki viðgjørt í landsstýrinum enn, og eru 
av tí sama ongar ítøkiligar fyrireikingar gjørdar. Ikki fyrr enn málið hevur fingið neyðugu 
politisku viðgerðina í Føroyum, verður málið tikið upp við danska uttanríkismálaráðið, og 
kunnu vit tá vænta at fáa neyvari tøl fyri hvat sendistovan kemur at kosta. Roknast skal 
kortini við eini upphædd uppá umleið 4 – 4,5 mió.kr um árið., um sendistovan verður skipað 
eftir sama leisti, sum hinar sendistovur okkara. 

 

7.13.2.04. Millumtjóða samstarv (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 01. NPA (The Northern Periphery and the Arctic)  

SP: Metir ráðið, at føroyingar gagnnýta hendan stuðulsmøguleika í nóg stóran mun? 

Svar: Metingin er, at Føroyar gagnnýta hendan stuðulsmøguleika - um ikki til fulnar, so í 
stóran mun.  

Føroyingar vísa NPA samstarvsskránni stóran áhuga og eru eisini viðurkendir 
samstarvsfelagar í NPA økinum. Talið av umsóknum úr Føroyum hevur verið javnt og 
lutfalsliga høgt øll árini, eins og talið av umsóknum, sum hava fingið játtandi svar um stuðul. 
At stuðulsskipanin hevur stóra undirtøku í Føroyum vísti seg við árslok í 2016, tá Føroyar 
høvdu troytt nærum alla stuðulspuljuna longu áðrenn tíðarskeiðið 2014 – 2020 fyri 
inniverandi program varð hálvt runnið. Eftir hetta fingu Føroyar atgongd til at troyta eina 
“eykajáttan” t.e. at fáa stuðul úr pulju, sum m.a. er ætlað ikki ES nevndarlimun tá 
eginfíggingin er brúkt. Bæði almennir stovnar og privata vinnulívið teljast ímillum teirra, 
sum hava fingið stuðul úr skipanini sum dømi kunnu nevnast: Búnaðarstovan, 
Fróðskaparsetrið, Útoyggjafelagið, Tórshavnar Havn, Havstovan, Kommunufelagið, og 
harumframt privatar fyritøkur. 

SP: Verður nakað gjørt, fyri at kunna um stuðulsskipanina? 

Svar: Seinru árini er kunning uppraðfest. Virkað verður sambært kunningarætlan, sum 
kunningarfólk á felags NPA skrivstovuni stendur fyri at seta í verk. Miðað verður ímóti at 
røkka øllum málbólkum á ymsum pallum har viðkomandi fak- og áhugabólkar eru at finna – 
t.e. bæði ígjøgnum miðlar og herundir sosialar miðlar, við tíðindabrøvum, á heimasíðum og 
við luttøku á ymsum “outreach” tiltøkum t.e. ráðstevnum v.m.  sum hava til endamáls at 
varpa ljós á NPA samstarvsskránna. Í sambandi við umsóknarfreistir verður skipað fyri 
lýsingarátøkum m.a. í samráð við lokalu fakligu ráðgevararnar innan økismenning sum hava 
samband við viðkomandi málbólkar sum virka innan raðfestu økini í samstarvsskránni.    

 

7.13.3.03. Neyðhjálp og menningarsamstarv (Stuðulsjáttan) 

SP: Biðið verður um útgreinað yvirlit yvir, hvat játtanin er nýtt til í ár og ætlanir fyri tað, sum 
møguliga enn ikki er nýtt av játtanini. 



 

Svar: Sambært nýskipanini av føroyskari luttøku í altjóða menningarsamstarvi og 
humaniterum virksemi frá 2018, er endamálið, at almennu Føroyar meiri miðvíst við føroyskari 
luttøku skulu virka fyri munadyggari íkasti til ein burðardyggan heim í menning og friði, har 
yvirskipaða innsatsøkið verður HAVIÐ (heimsmál 14 hjá ST) við MANNARÆTTINDUM 
(heimsmálum 1, 2, 3, 4 og 5) sum tvørgangandi innsatsøki. Við støði í hesum ST-heimsmálunum 
verður virkað fyri menning í smáoyggjaríkjum í menning, sokallaðu SIDS-londum (Small 
Island Developing States) og strandarlondum í menning.  

Føroya arbeiðið í altjóða menningarsamstarvi er skipað í tveimum:  

1. í Føroyum at eggja til og tryggja føroyska luttøku í altjóða menningarsamstarvi, og  
2. úti í heimi at samstarva við felagar, ið kunnu vera við til at tryggja eina effektiva 

føroyska luttøku og íkast í altjóða menningarsamstarv og humanitera hjálp. 
 

Arbeitt hevur verið við at menna ein nýggjan leist at skipa leiklut Føroya í altjóða 
menningarsamstarvi og neyðhjálp meira miðvíst eftir, soleiðis at tað í størri mun verða føroysk 
vitan og føroyskir førleikar, heldur enn einans føroyskir pengar, ið standa fyri føroyska 
íkastinum í altjóða menningarsamstarvi og humaniterum arbeiði.  

Sostatt verður farið frá einans at lata stuðul og partsfígging til verkætlanir hjá ikki-
stjórnarligum felagsskapum til at skipa arbeiðið í (strategiskum) partaløgum við bæði 
almennar stovnar, privata vinnulívið og felagsskapir heima og altjóða, so tað í alsamt størri 
mun samsvarar við føroysk áhugamál.  

Sum liður í hesum undirritaði táverandi landsstýrismaðurin í fyrru hálvu í 2019 semjuskjøl við 
Reyða Kross Føroya, Bláa Kross Føroya og Altjóða Bláa Kross, Fróðskaparsetur Føroya og 
P/f Fiskaaling um samstarv á menningarøkinum tey komandi trý árini. Harumframt er ætlanin 
eisini at gera samstarvsavtalur við FAO og UNESCO, sum eru felagsskapir undir ST, sum 
Føroyar hava atlimaskap í. 

Bæði almennir stovnar, privatar fyritøkur og felagsskapir í Føroyum liggja inni við vitan og 
við førleikum, sum kunnu vera við til at skapa menning og framburð, har tørvur er á tí og har 
møguleikar eru fyri tí. Møguleikin fyri at bjóða fólki úr menningarlondum til Føroya at nema 
sær kunnleika verður eisini troyttur. Í ár hevur t.d. Fiskaaling tikið stig til at bjóðað út eitt 
tíðaravmarkað lærustarv til ein viðkomandi persón úr menningarlandi, har aling er á 
menningarstigi og brúk er fyri vitan. Eftir lokna starvstíð kann viðkomandi fara aftur til 
heimland sítt við nýggjari vitan, eins og føroyskt vinnulív eisini kann fáa gagn av einum øðrvísi 
perspektivi.  

Ein stórur partur av tí menningarsamstarvi, sum fer fram í dag, er skipað í ST-høpi. Føroyar 
leggja seg eftir at brúka atlimaskapirnar í FAO (Matvøru- og landbúnaðarstovninum hjá ST) 
og UNESCO (Mentanar- og útbúgvingarstovninum hjá ST) sum karmar fyri 
menningarsamstarvi. Talan er um felagsskapir, sum eru væl kjølfestir í heimssamfelagnum og 
í Føroyum, og virka innan okkara raðfestu øki í menningarsamstarvi. Teir hava eitt breitt 
undirstøðukervi um allan heim og væl skipaðar menningarskráir, ið kunnu virka sum 
grundarlag undir framtíðar føroyskum innsatsi innan altjóða menningarsamstarv. 
Felagskapirnir, Føroyar eru atlimir í, kunnu sostatt sum samstarvsfelagar vera við til at røkka 
verkætlanum, stovnum og lokalsamfeløgum, har føroysk vitan og føroyskir førleikar kunnu 
gera gagn og tryggja burðardygga menning. 

Umframt at raðfesta atlimaskapir Føroya í ST-felagsskapum, raðfestir landsstýrið eisini 
sonevnda LON-samstarvið, ið er samstarv millum heimsins stórhavstjóðir (Large Ocean 



 

Nations). Talan er um tjóðir, ið eins og Føroyar fyrst og fremst liva av havtilfeingi og hava 
ræði á stórum havøkjum. Endamálið er at samstarva um at menna nýskapandi gagnnýtslu av 
sjófeingi og deila ítøkiliga vitan og royndir sum oyggjalond kring heimin til frama fyri 
skilagóða umsiting av havinum og livandi tilfeingi tess. 

Í viðurkenning av tí stóra týdningi, sum sjálvbodnir felagsskapir hava fyri menning í millum 
fólk í sivilsamfelagnum halda vit fast í hesum samstarvsfelaga. Men, vit viðurkenna, at vit mugu 
verða realistisk og miðvís og tí raðfesta vit samstarv við færri úrvaldar felagsskapir, sum vit 
gera samstarvsavtalur við. Vit samstarva við teir felagsskapir sum virka fyri at veita 
grundleggjandi heilsu, útbúgving, og javnstøðu í sivilsamfelagnum. 

Landsstýrið letur neyðhjálp til vanlukkurakt ella krígsherjað øki. Sum oftast verða pengar 
latnir til útvald endamál í raktum økjum á tann hátt, at landsstýrið letur einum felagsskapi, 
sum virkar á staðnum, stuðul. Seinnu árini eru tað serliga World Food Programme og Reyði 
Krossur, sum hava tikið ímóti neyðhjálp frá landsstýrinum.  

Sambært omanfyrinevndu fortreytum er játtanin á 9.200.000 kr. higartil í ár lutað á henda 
hátt:  

- Reyði Krossur Føroya – 2.000.000 kr. 
- Blái Krossur Føroya – 500.000 kr. 
- Heimamissiónin/SAT-7 Academy – 300.000 kr. 
- Large Oceans Nations II – 500.000 kr. 

 

Vegna tess at stígur kom í tilgongdina at gera semjuskjøl um samstarv við FAO og UNESCO, 
er peningurin, ið er ætlaður til verkætlanir undir hesum felagsskapum, ikki latin enn, men nú 
tykjast trupulleikarnir at vera loystir og semjuskjølini verða undirskrivað í næstum. Ætlanin er 
at lata FAO og UNESCO fylgjandi stuðul:  

- FAO – 2.000.000 kr. 
- UNESCO – 2.000.000 kr. 

 

Ætlanin er at lata tær írestandi 1.900.000 kr. til umsóknir um fígging til verkætlanir, sum 
sjálvbodnir felagsskapir hava latið inn, og sum óhefta ráðgevandi nevndin fyri 
menningarsamstarv, ið er sett sambært løgtingslóg nr. 44 frá 14. mai 2007 um altjóða 
menningarsamstarv, fyrst viðgerð og síðani ger tilmæli til landsstýrismannin um.   

 

7.23.1.02. Undirvísingarstýrið (Rakstrarjáttan) 

SP: Hvussu roynist nýggi fyrisitingarligi leisturin við undirvísingarstýrinum sum 
sjálvstøðugari eind undir ráðnum? 

Verður mett, at umleggingin livdi upp til sítt endamál?  

Svar: Undirvísingarstýrið varð skipað 1. september 2018. Frá 1. januar 2019 vóru starvsfólk 
og arbeiðsøki býtt millum Mentamálaráðið og Undirvísingarstýrið. Í mai 2019 flutti 
Mentamálaráðið úr bygninginum á Hoyvíksvegi 72 og Studni flutti inn. Ætlanin er eisini, at 
Sernám flytir inn, eftir at ávísar umbyggingar eru gjørdar.  Delegatiónsskriv er undirskrivað, 
har Undirvísingarstýrið hevur fingið formliga ábyrgd av fyrisitingarligu viðurskiftinum í 
skúlaverkinum, tó ikki Setrinum. Øll hesi lið eru partar av tilgongdini. Okkara meting er, at 
bygnaðarbroytingin avgjørt er eitt stórt stig rætta vegin, og endamálið við at skilja politiku 



 

umsitingina frá fyrisitingarligu umsitingini er gagnlig fyri politiska mynduleikan, 
fyrisitingina og skúlarnar. 

 

SP: Verður lagt upp fyri, at virksemið í Vegleiðingarstovuni kann halda fram við somu 
normering eftir 1.august 2020? 

Svar: Vegleiðingarstovan er skipað sum royndarverkætlan frá 1. august 2019 til 31. juli 
2020. Landsstýrismaðurin hevur tikið støðu til, at virksemið skal eftirmetast í vár, og tá skal 
avgerast, um virksemið heldur fram. Í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2020, er ikki tikin hædd 
fyri møguligum framhaldi av Vegleiðingarstovuni eftir 1. august. 

 

7.23.1.13. Skúlabókagerð (Rakstrarjáttan) 

SP: Eru fleiri umsóknir um stuðul, enn játtanin røkkur til?  

Svar: Øll upphæddin er játtað, men ikki bar til at játta tveimum umsøkjarum. 

SP: Í hvussu stóran mun røkkur játtanin til tørvin? 

Svar: Raðfest verður í mun til játtanina á fíggjarlógini, men  ikki ber til at játta øllum 
umsóknum. Tað hendir eisini, at upphædd, sum játtað er umsøkjara, ikki verður nýtt av 
ymsum orsøkum, tí útgávan blívur seinkað ella ikki sett í verk sum ætlað. 

SP: Biðið verður um yvirlit yvir tilfar, játtanin fyri 2019 fíggjar.  

Svar: Játtanin fyri 2019 fer til hesi átøk: 

Lesigreining og kvalitativ lesikanning 

Menna rættstavaran 

Søga og stev 

Mállærutilfar 

Barnasangbók 

Søgunámið 

Føroyar lesa 

 

7.23.1.22. Barnabløð (Stuðulsjáttan)  

SP: Eru ætlanir um at uppraðfesta Føroya einastu barnabløð?  

Svar: Ynski er, at øll børn og ung í skúlaaldri kunnu fáa Føroya einasta barnablað, men við 
verandi játtan er hetta ikki møguligt.  

 

7.23.2.02. Sernám (Rakstrarjáttan) 

SP: Hvussu er við játtanini hjá Sernámi til tað virksemi, sum krevst av stovninum? Er lagt 
upp fyri, at stovnurin skal kunna halda fram við at menna tilboðið innan Karlstad-modellið?  



 

Svar: Stórur eftirspurningur er eftir tænastum frá Sernám, og við eini hægri játtan hevði verið 
møguligt at veitt eina betri tænastu. Í broytingaruppskotinum til fíggjarlógina hevur Uttanríkis- 
og mentamálaráðið raðfesta 400 tús. kr. til Karlstadmodellið. Sambært fíggjarætlanini hjá 
Sernám, er tørvur á eini hægri játtan til hetta endamálið. Talan er um eina skipan, sum má 
mennast. Eitt starvsfólk er farið undir útbúgving innan Karlstadsmodellið. 

 

7.23.2.05. Skúlatilboð til ung við breki (Rásin) (Løgujáttan) 

SP: Hvussu gongur at fáa sett útbýggingina í gongd? Hvussu er løgan raðfest?  

Svar: Útbyggingin av Rásini verður eftir ætlan raðfest á løgujáttanini komandi árini. 
Samlaði byggikostnaðurin er mettur til góðar 22 mió. kr. Í broytingaruppskotinum til 
fíggjarlógina hevur Uttanríkis- og mentamálaráðið raðfest 600 tús. kr. til víðari fyrireiking 
av verkætlanini.  

 

7.23.3.02. Miðnám á Kambsdali (Løgujáttan) 

SP: Hvussu líður til, at útbyggingin kann setast í gongd? Nær væntast spakin at verða settur 
í?  

Svar: Í skipanaruppskotinum, sum var handað í vár, er mett, at tað fer at kostað 52 mió. kr. 
at útbyggja miðnámsskúlan á Kambsdali. Talan er um at nýbyggja náttúruvísindaliga økið, 
útbyggja felags økið, køkin, serbreytina og FabLab, umframt at liðugtgera seinastu 
útbygging.  

Kostnaðarmetingin er munandi dýrari enn byggikostnaðurin kann verða sambært 
verklagslógini, tí sambært henni kunnu byggiútreiðslurnar í mesta lagi verða 30 mió. kr. 

Uttanríkis- og mentamálaráðið tók tí fyrr í ár avgerð um at steðga verkætlanini, inntil ein 
politisk avgerð er tikin til um farast skal víðari við hesari verkætlanini ella um verkætlanin 
skal tillagast. Neyðugt verður eisini at broyta verklagslógina um farast skal víðari við 
verkætlanini soleiðis sum hon í løtuni fyriliggur. 

Enn er støða ikki tikin til verkætlanina og kostnaðarmetingina, og til ber tí heldur ikki at siga 
nær spakin verður settur í. Tað er ikki sannlíkt at byggingin byrjar í komandi ári, og hevur 
Uttanríkis- og mentamálaráðið tí valt at raðfesta 1 mió. kr. til verkætlanina í 2020, ið er 
ætlað til fyrireikingararbeiðið komandi ár. 

 

7.23.3.05. Miðnámsútbúgvingar (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 28. Felags fyri miðnámsskúlar 

SP: Er námsfrøðilig útbúgving rættiliga komin á skinnarar, og er fígging til at halda fram eftir 
nýggja leistinum? Hvussu mong koma ígjøgnum um árið? Er eisini fígging til at førleikameta 
tey, sum hava drúgvar undirvísingarroyndir?  

Svar: Til samans 6 lærarar vóru førleikamettir í fjør. Í august í ár fóru 12 námsluttakarar undir 
nýggju námsfrøðiligu útbúgvingina. Í løtuni verða 4 lærarar førleikamettir, men skúlarnir 
fyrireika, at nakrir afturat kunnu verða førleikamettir. Undirvísingarstýrið hevur sett 6 mió. 
kr. av í fíggjarætlanini fyri 2020, og rindar hetta fyri, at umleið 12 nýggir námsluttakarar 
kunnu byrja aftur í 2020, og at førleikameting av 5-10 lærarum kann fara fram. 



 

SP: Biðið verður um yvirlit yvir núverandi tal av næmingum á ymsu miðnámsskúlunum. 

Svar: Fyrsta yvirlit vísir næmingar á breytunum í september 2019. Hetta er íroknað 93 
stakgreinalesandi: 

Næmingar á 
gymnasialari 
breytaútbúgving 
september 2019 

   

Skúli og breyt Kvinnur Menn Tilsamans 
Glasir 581 399 980 

Búskaparbreyt I 59 99 158 
Búskaparbreyt II 25 18 43 

Fyrireikingarbreyt 60 30 90 
Hugbreyt 210 54 264 

Náttúrubreyt 195 161 356 
Serbreyt 15 15 30 

Serflokkur innan 
autismu 

3 4 7 

Yrkisnám FHS 14 18 32 
Heilsuskúli Føroya 56 2 58 

Heilsuhjálpari 44 1 45 
Heilsurøktari 12 1 13 

Klaksvíkar HF-skeið 29 5 34 
Fyrireikingarbreyt 29 5 34 

Miðnám á Kambsdali 326 170 496 
Búskaparbreyt I 69 60 129 

Búskaparbreyt II 11 6 17 
Fyrireikingarbreyt 24 4 28 

Hugbreyt 124 16 140 
Náttúrubreyt 81 58 139 

Serbreyt 6 15 21 
Yrkisnám FHS 11 11 22 

Miðnám í Vestmanna 39 16 55 
Tilfeingisbreyt 39 16 55 

Tekniski skúli í Klaksvík 38 39 77 
Tøknibreyt 32 32 64 

Serbreyt 6 7 13 
Miðnámsskúlin í 
Suðuroy 

76 37 113 

Búskaparbreyt II 4 5 9 
Hugbreyt 40 8 48 

Náttúrubreyt 28 19 47 
Yrkisnám FHS 4 5 9 

Tilsamans 1145 668 1813 
 

Umframt omanfyri nevndu næmingatøl eru næmingatølini fyri yrkisútbúgvingarnar hesi: 

Tekniski skúli í Klaksvík upplýsir, at eru tað 98 næmingar várhálvuna og 99 vetrarhálvuna í 
2019. 



 

Glasir upplýsir, at tað eru 132 næmingar várhálvuna og 166 heysthálvuna í 2019.  

SP: Biðið verður um yvirlit yvir, hvussu nógv av teimum, ið byrja útbúgvingina, gerast liðug. 
Yvirlitið skal vísa gongdina seinastu árini.  

Svar: Tað er eitt sindur ymiskt hvussu skúlarnir hava gjørt upp upptøku og prógv, og er hesin 
spurningur tí trupul at svara í løtuni. Arbeitt verður miðvíst við at skráseta virksemi betur 
frameftir. Miðnám í Vestmanna og Heilsuskúlin hava svarað hesum spurningum: 

 

Miðnám í Vestmanna 

Byrjaðu 2011: 24, harav prógv trý ár seinni 16 

Byrjaðu 2012: 22 / 23 

Byrjaðu 2013: 20 / 19 

Byrjaðu 2014: 23 / 19 

Byrjaðu 2015: 24 / 14 

Byrjaðu 2016: 20 / 16 

Byrjaðu 2017: 16 / Væntast 12 

 

Heilsuskúlin 

Heilsuhjálparar     
  Byrjaði Liðug 
Hhj jan 12 19 15 
Hhj sep 12 20 18 
Hhj jan 13 20 14 
Hhj sep 13 24 18 
Hhj jan  14 25 16 
Hhj sep  14 19 22 
HHJ jan 15 17 13 
HHJ sep 15 15 12 
Hhj jan  16 19 13 
Hhj sep  16 14 20 
HHj jan 17 17 7 
HHJ sep 17  17 15 
HHj jan 18 21 14 
HHj sep 18** 17 14 
HHj Jan 19** 13 13 
HHj Aug 19** 22 19 
Tilsamans síðan 
2001 

795 689 

 

 

 

 

 



 

Heilsurøktarar   
 Byrjaði Liðug 
Mars 12 20 18 
Mars 13 24 20 
Mars 14 21 13 
Mars 15 20 17 
Mars 16 18 21 
Mars 17 18 15 
Mars 18* 16 12 
Mars 19* 17 12 
Tilsamans síðan 
2006 

283 241 

 

Tað kunnu verða fleiri orsøkir til at liðug ikki samsvarar við byrjaði. Eitt nú farloyvi. Tað 
kann síggjast aftur við at fleiri eru liðug enn tað byrjaði ávís ár. T.d. HHj, sep. 16. 

Glasi, næmingar á gymnasialum breytum 

Skúlaárið 2017/2018: Í september 949 næmingar, í mai 859 næmingar: 90 næmingar givnir í 
tíðarskeiðnum. 

Skúlaárið 2018/2019: Í september 909 næmingar, í mai 859 næmingar: 50 næmingar givnir í 
tíðarskeiðnum. 

 

Undirkonta 30. Heilsuskúli Føroya 

SP: Heilsurøktaraútbúgvingin gevur sum er ikki atgongd til at lesa sjúkrarøktarfrøði í 
Føroyum. Tískil eru heilsurøktarfrøðingar, sum útbúgva seg í Føroyum, noyddir at fara til 
Danmarkar, um teir ynskja at víðariútbúgva seg. Er ætlanin at skipa so fyri, møguliga við 
ískoytisskeiði, at heilsurøktarar, útbúnir í Føroyum, kunnu lesa sjúkrarøktarfrøði í Føroyum?  

Svar: Mett verður, at útbúgvingin í Føroyum eigur at geva atgongd til Fróðskaparsetrið. 
Hugt verður eftir møguleikanum at skipa eitt ískoytisskeið afturat heilsurøktaraútbúgvingini. 
Talan er um at geva næmingunum møguleikan at velja lærugreinar á gymnasialum stigi fyri 
at førleikamenna seg til víðari lestur. Sami tørvur er á øðrum økjum, og hugt verður eftir 
møguleikanum at skipa eitt Eux líknandi tilboð, sum gevur næmingum við yrkisútbúgvingum 
møguleika at taka eitt útbúgvingarskeið, sum tekur 1 ár ella meira, aftaná lokna 
yrkisútbúgving.  

 

SP: Hvussu líður, til nýggja útbúgvingin ”námfrøðiligur hjálpari” fer í gongd? 

Svar: Lógin um námsfrøðiligan hjálpara var samtykt í apríl 2019 og kunngerðin sum hoyrir 
til var lýst í juli 2019. Skotbráið at byrja 1. august 2019 var tí ov stutt. Fyri at útbúgvingin 
skal byrja eru trý viðurskifti sum skulu upp á pláss. Setanar- og lønarviðurskifti. Talan er um 
størv sum ikki eru flokkaði og harumframt skal avtala um samsýning av praktikkvegleiðarum 
eisini upp á pláss. Lønardeildin er í gongd við hetta, men er ikki komin á mál enn. At 
fyrireika útbúgvingina tekur væntandi 3 mðr, tað er at starvsfólkini fáa stundir at seta seg inn 
í og fyrireika útbúgvingina, til hetta krevst eisini ávís skeiðsluttøka og vitjan á øðrum skúlum. 
Harumframt eru hølisviðurskiftini á Miðnámsskúlanum í Suðuroy ikki nøktandi. Ein 
umbygging av bólkarúmum til floksstovur er skjótasta og skynsamasta loysnin og kann verða 



 

gjørd várið 2020. Um hesi trý viðurskiftini eru komin upp á pláss so til ber at lýsa eftir 
starvsfólkið at byrja 1. apríl, og so ber til at taka fyrstu næmingarnar inn í august 2020. 

 

7.23.5.05. Húsarhaldsskúlin í Klaksvík, løgustuðul (Stuðulsjáttan) 

SP: Hvat er status og er verkætlanin farin í gongd? 

Svar: Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur veitt Húsarhaldskúlanum eina treytaða tilsøgn 
um stuðul til verkætlanina. Stuðulin úr landskassanum kann í mesta lagi verða 21 mió. kr. 
svarandi til ásetingina um stuðul sambært heimildarlógini um at byggja nýggjan 
húsarhaldsskúla. Umframt stuðulin úr landskassanum, er Klaksvíkar kommuna við til at 
stuðla verkætlanini og Bústaðir skal eftir ætlan fíggja vistarpartin. 

Í november var fundur millum Uttanríkis- og mentamálaráðið, Almannamálaráðið, 
Klaksvíkar kommunu og Húsarhaldsskúlan, har kommunan og skúlin kunnaðu um gongdina 
síðani tilsøgnina frá Uttanríkis- og mentamálaráðnum. 

Á fundinum kom fram, at enn er eingin endalig váttan komin frá Bústøðum um at Bústaðir er 
við í verkætlanini. Bústaðir hevur áður sagt, at peningur er tøkur til verkætlanina, men eftir 
at lógin um bústaðarpakkan ikki bleiv samtykt í Løgtinginum, hevur Bústaðir upplýst at 
peningur allíkavæl ikki er tøkur til verkætlanina. Greiða má tí fáast á støðuni hjá Bústøðum, 
og er tað Almannamálaráðið sum skal venda aftur við hesum. 

So skjótt sum greiða er fingið á um Bústaðir er við í verkætlanini, og treytirnar annars í 
tilsøgnini frá Uttanríkis- og mentamálaráðnum eru loknar, kann farast undir projekteringina. 
Sambært tíðarætlanini, er ætlanin at bjóða arbeiðið út í juni 2020 og annars at fara undir 
útgrevstur, uppfylling og bygging í oktober 2020. Byggingin væntast liðug í 2023.  

 

SP: Hvussu er støðan við rakstrinum, nú leigútreiðslurnar hækka í 2020? 

Svar: Bygningurin sum Húsarhaldsskúlin húsast í, var seldur í mai 2018 og var yvirtikin 8. 
november 2018. Áðrenn hetta var bygningurin ogn hjá Norðoya Kvinnufelag, sum hevur 
stovna skúlan og rak hann fram til 1991. Síðan tá hevur felagið havt fastan lim í nevndini fyri 
skúlan. Húsaleigan hevur øll árini verið lagalig og undir marknaðarprís.  

Frá 1. mai 2019 var húsaleigan hækkað til vanligan prís. Fyri 2019 merkti hetta at leigan 
hækkaði við uml. 100 tús. kr. Hetta var fíggjað av vanligu játtanini. 

1. januar 2020 verður sáttmálin endurnýggjaður, væntandi hækkar leigan eisini tá. Fyri 2020 
merkir tað at leigan hækkar og verður millum 150 og 200 tús. kr. meira enn í  2018. 

Sambært fíggjarlógaruppskotinum fyri 2020 verður játtanin 2.813 tús. kr., ið er 350 tús. kr. 
hægri enn í 2019. Hækkanin er til hægri húsaleigu, lønarhækkingar og prísvøkstur annars.   

SP: Hvussu gongur við at skipa setanarviðurskftini hjá starvsfólkum í sáttmála? 

Svar: Lógin um Húsarhaldsskúlar, løgtingslóg nr. 66 frá 1992, hevur áseting um í § 4 at 
Landsstýrið setur føstu starvsfólkini, í § 9 at lærarar skúlans skulu hava útbúgving sum 
húsarhaldslærari ella javnsett við tað og í § 11, stk. 2 at lærarar verða løntir eftir reglum 
sum Landsstýrið setir. 



 

Tað hevur leingi verði ynski um at seta lærarar í fast starv. Undirvísingarstýrið hevur tí sent 
uppskot til Lønardeildina í juni 2019. Í hesum uppskoti er tilmæli um hvørja lønargongd 
lærarar á Húsarhaldsskúlanum kunnu ganga. Lønardeildin er ikki liðug at viðgera málið. 

 

7.23.5.06. Listaskúli á Sandoynni (Stuðulsjáttan) 

SP: Hvussu gongst við fyrireikingunum, og nær kann væntast, at skúlin fer at virka? 

Svar: Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur heitt á Fróðskaparsetrið um at koma við uppskoti 
um, hvussu játtanirnar (7.23.5.06) og (7.23.5.08) í Løgtingsfíggjarlógini fyri 2019, kundu 
verði brúktar skilagott í sambandi við at hýsa verkliga partinum av nýggju útbúgvingini í 
listaligum arbeiði á Fróðskaparsetrinum og at keypa og innrætta høli til endamálið á 
Sandoynni. Mentamálaráðið staðfestir, at arbeitt verður við møguleikum, sum kunnu røkka 
endamálinum, men enn er ikki komið á mál við hesum. Upplýsast kann, at undirvísingin í list 
er byrjað á Fróðskaparsetrinum á heysti 2019. 

 

7.23.5.07. Frítíðarundirvísing (Rakstrarjáttan) 

SP: Status á økinum fyri føroyskt sum annaðmál/fremmandamál: hvussu gongur at fyrireika 
eina landsumfevnandi skipan eftir CEFR leistinum? Kann játtanin rúma tí neyðuga átakinum?  

Svar: Arbiðið er sett í verk at gera eina landsumfatandi CEFR skipan. Námsætlanin er gjørd 
og uppskot til kunngerð, men fígging er ikki tøk til at seta skipanina í verk. Í 
broytingaruppskotinum til fíggjarlógina hevur Uttanríkis- og mentamálaráðið mælt til at  
hækkað játtanina til endamálið.  

 

7.23.5.10. Musikkskúlar (Rakstrarjáttan) 

SP: Eru ætlanir at veita meira játtan til musikkskúlaskipanina til tess at styrkja um hana? 

Svar: Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur fingið upplýst frá musikkskúlaskipanini at gott og 
væl 800 børn og ung vilja sleppa til undirvísing hjá musikkskúlunum kring landið. Fyri at øll 
hesi skulu sleppa fram at, krevst íalt ein meirjáttan á 5,5 mió. kr. 

Í hesum umfarið hevur Uttanríkis- og mentamálaráðið tó ikki funnið rúm í givna 
fíggjarkarminum til at uppraðfesta musikkskúlaskipanina. 

 

7.23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya (Rakstrarjáttan) 

SP: Eru nakrar nýggjar útbúgvingar á veg? 

Svar: Masterútbúgving í leiðslu og fyrisiting verður ment. Endamálið við útbúgvingini er at 
hækka førleikastøðið í leiðslu og fyrisiting á stovnum og fyritøkum í Føroyum.  

Fróðskaparsetrið er sinnað støðugt at menna og veita nýggjar útbúgvingar, sum nøkta tørvin 
hjá vinnu og samfelagi sum heild. Sum er, er tó sera umráðandi at leggja serliga áherðslu á 
at styrkja góðskutrygging og fyriskipan av útbúgvingartilboðum á Setrinum sum heild. Sí 
viðheft skjal frá Setrinum um m.a. at styrkja fyrisitingina (fylgiskjal 2). 

 



 

SP: Eru ætlanir at fremja broytingar á læraraútbúgvingini? 

Svar: Ja, broytingar verða gjørdar á Námsvísindadeildini í næstum, og harumframt eisini í 
sjálvari læraraútbúgvingini. Leiðslan á Setrinum er í fyrsta umfari farin undir at seta tiltøk í 
verk, sum snúgva seg um góðskuna á lestrinum, at fáa skeiðslýsingar og yvirlit tøk og at fáa 
eitt vælvirkandi lestrarráð at virka. Sí viðheft skjal frá Setrinum (fylgiskjal 2). 

SP: Hvussu er gongdin við fráfalli av lesandi sæð yvir seinastu árini? Verða nøkur átøk gjørd 
í hesum sambandi?  

Svar: Hagtølini hjá Fróðskaparsetrinum benda á, at fráfallið er rættiliga støðugt, umleið 30 
prosent (grundað á hagtøl fyri tey, sum fóru undir lestur í árunum 2013-2017). Tó er 
rættiliga sannlíkt, at veruliga fráfallið í besta føri er eitt sindur hægri, enn hesi tølini vísa, tí 
lesandi, sum í roynd og veru eru givin, tykjast verða ”hangandi” í skipanini, tí tey ikki 
formliga hava boðað frá, at tey eru givin. Farið verður undir at beina fyri hesum 
ósamsvarinum. Fráfallið tykist hava verið rættiliga nógv størri á summum útbúgvingum, 
sammett við miðal, og hinvegin tykist fráfallið aðrastaðni at hava verið munandi minni enn 
miðal. 

Frá byrjan hevur nýggi rektarin lagt dent á, at eitt týðandi høvuðsmál fyri Fróðskaparsetrið 
er at tryggja, at tey lesandi koma væl gjøgnum sína útbúgving og at enda eisini standa 
endaliga próvtøku. 

Eitt fyrsta stig hevur verið at finna fígging til eitt fulltíðarsett fólk, sum skal styrkja um 
vegleiðingina og ráðgevingina, sum lesandi hava brúk fyri, og at skipa ein bólk av 
lyklastarvsfólkum, sum tvørtur um deildirnar á Fróðskaparsetrinum skulu arbeiða við 
trivnaðinum hjá teimum lesandi. 

Sí eisini viðheft skjal frá Setrinum (fylgiskjal 2). 

SP: Hvussu gongur at vinna lesandi á Setrinum pláss í Erasmus skiftisskipanini fyri lesandi?  

Svar: Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur í september mánaða havt fund við ES 
myndugleikar fyri at kanna nærri møguligan atlimaskap í Erasmus+ og Creative Europe. Á 
fundinum var m.a. greitt frá áhuganum frá Føroyum at fáa atlimskap í samstarvsskránni hjá 
ES fyri útbúgving, Erasmus+.  

Sjøtul er sostatt settur á eitt samskifti við ES myndugleikar um framtíðar luttøku í bæði 
útbúgvingar- og mentanarsamstarvi hjá ES. Nýggjar skipanir fyri tíðarskeiðið 2021 til 2027 
eru í gerð í ES kervinum og skulu verða endaliga samtyktar í 2020. 

 

7.23.6.21. Granskingargrunnurin (Stuðulsjáttan) 

SP: Biðið verður um yvirlit yvir latnan granskingarstuðul í 2018 og higartil í 2019. 

Svar: Yvirlit yvir játtanir fyri 2018 og 2019 og samlað yvirlit frá 1997-2019 eru hjáløgd 
(fylgiskjal 3). Hesi yvirlit eru eisini at finna á gransking.fo. Harafturat eru allar verkætlanir, 
sum eru stuðlaðar úr Granskingargrunninum og Sjúkrakassagrunninum, skrásettar í 
Stuðulsyvirlitinum, har til ber at síggja neyvari upplýsingar um hvørja verkætlan.  

Sí viðheft skjal frá Granskingarráðnum (fylgiskjal 4), har eisini ymsar ískoytisupplýsingar 
eru. 

 



 

7.23.6.24. ES-granskingarskrá (Stuðulsjáttan) 

SP: Seinastu trý árini eru goldnar góðar 40 mió. kr. í luttøkugjaldi. Fyri 2020 verður mett, at 
gjaldast skulu 17 mió. kr. 

Hvat ítøkiliga hava vit fingið fyri luttøkugjaldið seinastu árini? 

Svar: Ítøkiliga hava 23 føroyskar verkætlanir fingið játtaðan stuðul frá Horizon 2020 síðani 
2014. Talan er um 3,62 m € (uml. 27 mió. kr.), sum sáttmálar eru undirskrivaðir um. Av 
hesum eru sáttmálar um 1,1 m € (uml. 8,2 mió. kr.) undirskrivaðir í 2017-2019.  

Nakrar umsóknir eru til viðgerðar inni í skipanini beint nú, svar væntast eftir nýggjár.  

Størri parturin av játtanunum frá Horizon er givin til fyritøkur. Talan er bæði um stuðul til 
gransking og menning. 

Umframt fíggjarliga stuðulin er talan um samstarv, sum hevur stóran fakligan, fíggjarligan 
og strategiskan týdning fyri Føroyar. Í fleiri førum er talan um samstarv við partar í nógvum 
ymsum londum, og hetta gevur atgongd til vitan, tól og royndir hjá øðrum. Hetta ger okkum 
før fyri at geva okkara íkast til altjóða gransking, eitt nú um hav og aling, tað førleikamennir 
føroyska granskingar- og menningarumhvørvið og tað sjónligger Føroyar úti í heimi.  

Vit hava ongan formligan frymil fyri, hvussu avleitt virksemi verður roknað, men tað er 
greitt, at samlaða fíggjarliga virðið er væl hægri enn tað, sum beinleiðis er játtað til 
føroyskar verkætlanir.  

Í skipanini hjá ES, sæst, at tað eru skrásettar 101 umsóknir við føroyskari luttøku í skipanini. 
Játtanarparturin (succesratan) fyri føroyskar umsøkjarar er 27%, meðan miðal fyri atknýtt 
lond er 13,7%. Til samanberingar er játtanarparturin hjá Noregi 17%. 

Í skipanini ber eisini at síggja hagtøl fyri hvussu ymsu londini í Horizon 2020 samstarvinum 
klára seg í mun til gransking og menning. Tøl fyri Danmark og Ísland eru løgd við sum dømi. 
Av tí at tað ikki finnast almenn hagtøl fyri Føroyar á hesum økinum, ber ikki til at siga, 
hvussu støðan er her. 

Á Dashboard (fylgiskjal 5), almenna hagtalsportalinum fyri Horizon 2020 verkætlanir, sæst, 
hvørjar verkætlanir við føroyskari luttøku hava fingið játtaðan stuðul. Til ber at síggja, 
hvussu stór játtanin er, hvat slag av verkætlanum talan er um, hvørjum samstarvað verður 
við og annað. 

 

7.23.7.04. Lestrarstuðul (Lógarbundin játtan) 

Undirkonta 01. Stuðulsveitingar 

SP: Stuðul til lesandi í Føroyum: Eru ætlanir um at útvega játtan (og heimild) at stuðla 
slíkum, sum skulu læra føroyskt sum annaðmál? 

Svar: Ongar ítøkiligar ætlanir eru um at veita lestrarstuðul til tey, ið læra føroyskt sum 
annað mál. 

SP: Stuðul til lesandi uttanlands – ÚSUN-skipanin: Hvør er gongdin innan hetta økið?  

 



 

Svar: Talið á lesandi í ÚSUN skipanini hevur seinastu 5 árini verið millum 130 og 140. Hetta 
er ein munandi lækking frá 2012, tá flestu,  225, vóru í skipanini  Talvan niðan fyri er 
uppgerð fyri 2019. 

  

Uppgerð av ÚSUN'arum 1. mars 
2019 
Hvar  Hvussu nógv  
Australia 2 
England 59 
Frakland 1 
Holland 4 
Italia 1 
Írland 2 
Ísland 11 
Ísrael 1 
Kekkia 1 
Kina 2 
Litava 2 
Monako 1 
Pólland 26 
Russland 1 
Skotland 12 
Spania 3 
Svøríki 1 
Týskland 2 
Ungarn 1 
USA 5 
Tilsamans 138 

  

Tølini eru grundað á skúlagjøld; talan er um lesandi í ÚSUN-skipanini, íroknað Norðurlond. 
Í Skotlandi eru tølini grundað á ferðastuðul.  

SP: Eru ætlanir um at útbýggja møguleikarnar fyri at fáa stuðul til at læra mál í útvaldum 
londum, sum Føroyar raðfesta og til borgarar í tílíkum londum at læra føroyskt? 

Svar: Ongar ítøkiligar ætlanir eru um at útbyggja møguleikarnar. Sum eru kunnu tey, sum 
lesa uttanlands fáa stuðul til málundirvísing bæði áðrenn, undir og eftir at tey hava lokið 
útbúgvingina. 

SP: Hevur Studni nøktandi skipanir sum tryggja, at lestrarstuðul verður veittur sbrt. galdandi 
lóg, havandi í huga, at lutfalsliga nógv lesandi gevast, áðrenn tey eru liðug við útbúgvingina? 
Biðið verður um eina frágreiðing. 

Svar: Sambært kunngerð um lestrarstuðul áliggur tað teimum lesandi og 
útbúgvingarstovnunum at boða Studna frá, tá lesandi gevast við lestrinum ella tá talan er um 
viðurskifti, ið hava ávirkan á lestrarstuðulin. Studni hevur dagligt samskifti við 
útbúgvingarstovnar um broytingar í stuðulsviðurskiftum hjá lesandi.    



 

Næmingalistar til miðnámsskúlar: Næmingarlistar yvir farna skúlaár verða sendir 
útbúgvingarstovnunum at eftirkanna í august á hvørjum ári. Útbúgvingarstovnurin skal vátta 
rættleikan av lestrartíðarskeiðnum hjá tí lesandi og boða Studna frá um møguligar 
broytingar hava verið. 

Váttanarskjøl til hægri lestur: Váttanarskjøl verða send útbúgvingarstovnunum í januar og 
august á hvørjum ári. Váttast skal at tann lesandi er lestrarvirkin, og at hann ikki er meira 
enn eitt ár afturúr í lesnaðinum í mun til ásettu lestrartíðina. Harumframt verður váttað at 
tann lesandi møtir til frálæruna, letur inn kravdar uppgávur og fer til próvtøkurnar eftir 
teimum reglum, sum eru galdandi á útbúgvingarstovninum. 

Arbeitt verður í løtuni við at menna eina skipan (webservice) í samstarvi við 
Fróðskaparsetrið. Við hesi talgildu loysn fer Studni javnan at fáa fráboðan úr Próvbókini 
(skrásetingaramboð á Setrinum) um lestrarvirkni hjá lesandi, og eftirlitið verður sostatt enn 
betur.  

Samanumtikið verður mett, at Studni hevur eina nøktandi skipan. 

 

7.24.1.05. Tiltøk fyri børn og ung (Stuðulsjáttan) 

SP: Hvat er status? Í hvønn mun hava umsóknir viðvíkjandi verkætlanum kring serligan tørv 
møguleika at fáa stuðul hendanvegin (t.d. tilfar til Karlstadmodellið)? 

Svar: Her er talan um veddingarpengarnar, sum lýst verður við á hvørjum ári við freist 15. 
apríl. Um umsóknir fella innan fyri endamálið við játtanini, verða tær tiknar við í viðgerðina. 
Tað sama er galdandi fyri verkætlanir, sum snúgva seg um serligan tørv. Stovnar, sum varða 
av serligum tørvi, kunnu sum meginregla ikki vænta at fáa stuðul til virksemi, sum má metast 
at vera vanligt virkisøki hjá teimum.   

 

7.24.1.07. Málráðið (Rakstrarjáttan) 

SP: Hvussu eru arbeiðsumstøðurnar hjá Málráðnum (játtan, setanarviðurskifti, flokking av 
størvum osfr.)? 

Svar: Málráðið hevur bert 2 starvsfólk, t.e. ein málfrøðing og ein skrivara. Játtanin er tepur 
og røkkur bert til alneyðuga virksemi so sum málráðsfundir og líknandi. Játtanin røkkur ikki 
til at skipa fyri átøkum so sum Móðurmálsdegnum ella málspurningum sum eitt nú máltøkni. 

 

7.24.1.10. Orðabókagerð (Stuðulsjáttan) 

SP: Í hvønn mun røkkur játtanin til tær umsóknir, sum koma inn? 

Svar: Játtanin verður øll brúkt til útbreiðslu ella til at gjalda fyri, at øll hava ókeypis atgongd 
til netorðabøkurnar.  

SP: Hvussu gongur við svensk/føroysku orðabókini? 

Svar: Á fíggjarlógini í 2019 var ein serlig játtan á 150 tús. kr. til svensk-føroysku 
orðabókina. Í summar upplýsti verkætlanarleiðarin, at ein fyrsta útgáva kann væntast á vári 
2020, so mett verður, at arbeiðið gongur eftir ætlan. 



 

SP: Hvussu er støðan hjá Orðabókagrunninum, sum varðar av fleiri av orðabókunum 
(rættindum)?  

Svar: Sbrt. OBG er høvuðsuppgávan hjá grunninum nú at viðlíkahalda tær orðabøkur, sum 
eru gjørdar. Tøkur peningur er tó ikki til hetta viðlíkahaldsarbeiðið, sum verður mett at kosta 
eitt ársverk. Ein játtan til arbeiðið kann latast OBG, men tað hevði eisini borið til at sett eitt 
starvsfólk á Setrinum at varða av arbeiðinum. 

SP: Hvussu er rásarúmið og virkismøguleikarnir? 

Svar: Uttan tøka játtan til orðabókagerð ella viðlíkahald, er einki rásarúm. 

 

7.24.1.11. Føroyskur raddarkennari (Stuðulsjáttan) 

SP: Er arbeiðið farið í gongd at menna føroyskan raddarkennara? 

Svar: Arbeiðið er í gongd og gongur framá.  

 

7.24.1.13. Ymiskir studningar (Stuðulsjáttan) 

Undirkonta 04. Stuðul til onnur endamál 

SP: Í hvønn mun røkkur játtanin til innkomnar umsóknir? 

Svar: Vísandi til leistin í síðsta spurningi til hetta punkti fáa stórt sæð øll, sum lúka krøvini 
stuðul. Tað merkir, at tey, ið søkja, ikki fáa fulla upphædd og ofta bert ein brotpart av tí, ið 
søkt verður um. Eftirspurningurin eftir stuðli er sostatt væl hægri enn tøka játtanin. Tølini 
síðstu trý árini eru: 2019: 43 umsóknir søktu um tilsamans 2,9 mió. kr. Játtanin var 1.020 kr. 
13 fingu noktandi svar. 2018: 61 umsóknir søktu um tilsamans 3,2 mió.kr. Játtanin var 720 
tús.kr. 29 fingu noktandi svar. 2017: 55 umsóknir um 3,6 mió.kr. Játtanin var 720 tús. kr. 19 
fingu noktandi svar.  

Aftrat upplýsta talinum á umsóknum eru eisini í serligum førum tilsagnir givnar 
frammanundan, hesar tilsagnir eru ikki taldar við. Harumframt koma fleiri umsóknir eftir 
freist, sum ikki eru taldar við. 

GG! Síðan 2015 hevur borið til at søkja Loftbrúgv um stuðul, og fleiri umsóknir, sum snúgva 
seg um ferðastuðul, fara tann vegin, har umsóknir verða viðgjørdar hvønn mánað. 

SP: Eftir hvørjum leisti verður stuðul játtaður? 

Svar: Allar umsóknir, ið lúka krøvini, fáa vanliga stuðul. Nýskapandi umsóknir ella 
umsóknir, ið koma einum breiðum skara til gagns verða oftast raðfestar. Tiltøk og 
verkætlanir á mentanar- og listaøkinum fáa stuðul. Talan kann vera um framsýningar, 
framførslur, konsertferðir og tílíkt.  

SP: Hvør innstillar/játtar stuðulin? 

Svar: Ein innanhýsis stuðulstilmælisnevnd ger tilmæli til landsstýrismannin. 

 

7.24.2.03. Filmur (Stuðulsjáttan) 

SP: Í hvønn mun røkkur játtanin til innkomnar umsóknir? 



 

Svar: Tøl frá 2017-2019: 

2017: 50 umsóknir søktu um 6,5 mió. kr. 41 fingu stuðul. Játtanin var 2 mió. kr.  

2018: 57 umsóknir søktu um 5,2 mió. kr. 32 fingu stuðul. Játtanin var 2,3 mió. kr. 

2019: 37 umsóknir søktu um 4,3 mió. kr. 34 fingu stuðul. Játtanin var 2,7 mió. kr.  

Upplýst verður, at flestu umsøkjarar bert fáa ein brotpart av teirri upphædd, teir hava søkt 
um, men tað kemur eisini ofta fyri, at full upphædd verður játtað. Tað er ógvuliga ymiskt, 
hvat søkt verður um, hetta veldst m.a. um, hvønn tátt í eini filmsverkætlan talan er um, t.d. 
hugskotsmenning, framleiðslu ella útbreiðslu.  

 

7.24.2.04. Mentanargrunnurin (Stuðulsjáttan) 

Undirkonta 03. Týðaragrunnur Landsins 

SP: Status: Hvussu røkkur játtanin í mun til eftirspurningin at týða bæði til føroyskt og úr 
føroyskum? 

Svar: Týðaragrunnurin hevur til endamáls at veita stuðul til týðing av bókmentum úr 
føroyskum og í føroyskt. Henda játtan á 500 tús. kr. kom á fíggjarlógina í 2008. Játtanin er 
tann saman í dag sum fyri 10 árum síðani. Tá hugt verður at umsóknum og upphæddum, ið 
søkt verður um, sæst, at eftirspurningurin til týðing er munandi størri enn tað, ið grunnurin 
hevur møguleika fyri at stuðla. Tað tekur tíð at arbeiða fram móti einari góðari týðing, men 
stuðulin til hetta týdningarmikla arbeiði røkkur ofta ikki til meira enn ein til tríggjar 
mánaðar sum starvsløn.  
Upphæddin, ið verður útgoldin sum starvsløn, verður regulerað eftir hækkingum í 
læraralønum, men játtanin til týðaragrunnin er ikki hækkað samsvarandi hesi 10 árini. Hetta 
hevur við sær, at færri týðingar fáa stuðul úr grunninum.  

Týðaragrunnurin letur eisini stuðul til samsýningar og bókaútgávu, ið er max 30% av 
samlaða útgávukostnaðinum.  

YVIRLIT  YVIR STUÐUL 2017-2019 STARVSLØNIR 

2019 

Til føroyskt  4 mán.  

Úr føroyskum 3 mán. 

 

Søkt var um 22 mán. 
 

2018 

Til føroyskt  9 mán.  

Úr føroyskum 0 mán. 

 

Søkt var um 13 mán. 
 

2017 

Til føroyskt  3 mán.  

Úr føroyskum 3 mán. 

 

Søkt var um 18 mán. 
 

 

 

 

 

 



 

YVIRLIT  YVIR STUÐUL 2017-2019 til bókaútgávu og samsýningar 

2019 

Til føroyskt     150.000 kr.  

Úr føroyskum 125.500 kr. 

 

Søkt var um     1.073.302. 
 

2018 

Til føroyskt         92.000 

Úr føroyskum   151.000 

 

Søkt var um  1.098.985 kr. 
 

2017 

Til føroyskt    167.000 

Úr føroyskum 82.000 

 

Søkt var um 1.458.004 kr. 
 

 

Í 2019 var søkt um 1.361.000 mió. kr. tilsamans, tá starvslønarupphæddin er 29.500 kr. 
 

7.24.2.13. Heiðursgávur til mentafólk (Stuðulsjáttan) 

SP: Eru hugsanir um at fyrireika og finna fígging til eina heiðursløn fyri barnabók og 
barnatilfar? 

Svar: Hetta hevur ikki verið til umrøðu. Sbrt. kunngerðini um stuðul til mentan og list, 
kunngerð nr. 90 frá 2008, hevur landsstýrismaðurin heimild til at seta á stovn aðrar 
heiðursgávur. Sigast skal, at barnabøkur og barnatilfar ikki eru útilokað, sum er. 

 

7.24.3.03. Søvnini (Rakstrarjáttan) 

Undirkonta 21. Koltursætlanin 

SP: Er gongd í Koltursætlanini – at reisa hús o.a.? 

Svar: Tjóðsavnið hevur seinastu tíðina arbeitt miðvíst við eini ætlan fyri, hvussu Koltur kann 
útbyggjast og nýtast í savnshøpi. Arbeiðið við ætlanini er komið undir land, og tá ætlanin er 
liðug, verður farið undir arbeiðið at søkja útlendskar grunnar um stuðul til tær íløgur, ið 
ætlanin er at gera í Koltri. 

Ein partur av ætlanini er at endurreisa hús í Koltri, og komandi vár verður ”Líkhús” 
endurreist. 

Seinasta árið er eisini ein granskingarætlan sett í gongd, sum m.a. inniber at skráseta 
náttúruna í Koltri.  

Síðani Koltursætlanin varð sett í gongd, hevur Tjóðsavnið arbeitt við eini savnsskipan fyri 
Koltur. M.a. eru bygningar og størri amboð umvæld og innbúgv og ymisk amboð eru keypt. 

 

Undirkonta 24. Landsbókasavnið 

SP:  Hvussu gongur at fáa ljóðbøkur atkomuligar á netinum? (Ljóðbókaætlanin) 

Svar: Eftirspurningurin eftir føroyskum ljóðbókum á netinum veksur í stórum, og arbeiðið 
við at fyrireika ein føroyskan ljóðbókaportal gongur væl. Í november 2019 var komið á mál 
við at talgilda tær umleið 450 ljóðbøkurnar, sum Ljóðbókatænastan hevur framleitt síðan 
1987. Ein fimtapartur er ljóðviðgjørdur og konverteraður til hóskandi format at leggja út á 
komandi ljóðbókaportalin. 



 

Í løtuni verður arbeitt við at fáa øll rættindi uppá pláss. Ljóðbókatænastan samskiftir við 
rættindahavarar, kt-veitarar og onnur, m.a. E-reolen um at fáa rættin at brúka teirra 
útlánsskipan á netinum. Ætlanin er at tillaga skipanina til føroysk viðurskifti og við 
føroyskari brúkaraflatu. 

 Nógv arbeiði er tó eftir. Restin av ljóðbókunum skulu ljóðviðgerast og konverterast, ein 
føroysk online útlánsskipan við einum portali og eini app skal mennast, tekst- og myndatilfar 
til skipanina skal framleiðast og umsetast, og allar ljóðfílur o.a. tilfar skal leggjast inn í 
skipanina.  

Arbeiðið við at fáa føroysku ljóðbøkurnar atkomuligar á netinum hava við sær útreiðslur, 
sum fara út um tað, ið er sett av til innlesing og framleiðslu av ljóðbókum.   

 

7.24.3.06. Onnur søvn (Stuðulsjáttan) 

Undirkonta 04. Listasøvn 

SP: Hvør hevur fingið stuðul seinasta árið? 

Svar: Eins og undanfarin ár eru tað tey trý listasøvnini Skálin við Skálá í Vági, Listasavnið á 
Sandi og Norðoya Listafelag, ið hava býtt játtanina til onnur listasøvn. Í 2018 fingu hesi søvn 
kr. 40.000 í stuðli í part. 

 

7.24.3.22. Listasøvn (Rakstrarjáttan) 

SP: Hvør eigur bygningin, sum Listasavn Føroya heldur til í? Hvørjar ætlanir hevur 
Landsstýrismaðurin við Listasavni Føroya? 

Svar: Listasavn Føroya er, sambært viðtøkunum, sum landsstýrismaðurin góðkennir, skipað 
sum sjálvsognarstovnur. Sjálvsognarstovnurin varð skipaður í 1989 í sambandi við at farið 
varð undir bygging av nýggjum savnsbygningi í Gundadali. Við fíggjarligum stuðli úr 
donskum grunnum, stóð nýggi bygningurin hjá Listasavni Føroya liðugur í 1993. 

Sambært viðtøkunum fevnir Listasavn Føroya um savnið av listaverkum hjá stovninum, 
savnsbygningar við innbúgvi og aðra ogn. Ovasti myndugleiki fyri Listasavn Føroya er eitt 
stýri við fýra limum. Landsstýrismaðurin tilnevnir ein lim, sum er formaður. Tórshavnar 
kommuna, Listafelag Føroya og Føroysk Myndlistafólk tilnevna hvør sín lim. Viðtøkurnar 
fyri Listasavn Føroya vórðu seinast dagførdar í 2016. 

Sambært viðtøkunum er Listasavn Føroya tjóðlistasavn og røkir myndlistaliga mentanararv 
Føroya við innsavning, varðveitslu, skráseting, gransking og miðlan.  

Listasavnið verður rikið við játtan á løgtingsfíggarlógini, umframt studningi frá Tórshavnar 
kommunu og egnum inntøkum. Rakstrarjáttanin til Listasavnið var 2,234 mió. kr. í 2018. 
Harafturat fekk savnið 150 t.kr. í stuðli frá Tórshavnar kommunu og hevði egnar inntøkur frá 
vitjandi, sølu av vørum og útleigan av list til almennar stovnar. Í broytingaruppskotinum til 
fíggjarlógina hevur Uttanríkis- og mentamálaráðið hækka rakstrarjáttanina hjá Listasavni 



 

Føroya við 1 mió. kr. í 2020, so at savnið fær betri fíggarligt rásarúm til virksemi sítt, serliga 
í mun til miðla myndlistaliga mentanararvi Føroya til børn og ung. 

Uttanríkis- og mentamálaráðið varð í heyst kunnað um, at Listasavn Føroya er í so ringum 
standi, at vandi er fyri, at myndlistin forferst og at bygningurin er heilsuskaðiligur fyri fólk. 
Bæði rivur, lekar og blámusoppur eru staðfest á savninum. Landsverk hevur í støðumeting 
frá 23. september 2019 mælt til eina høvuðsumvæling av bygningunum, ið er mett til umleið 
33 mió. kr.  

Sjálvt um Listasavn Føroya er skipað sum sjálvsognarstovnur, so hevur landið ábyrgd av 
myndlistaliga mentanararvi Føroya og at veita trygd fyri varðveitingini av honum. Tað er 
alneyðugt at bygningarnir hjá Listasavni Føroya verða settir í stand og í framtíðini hildnir 
viðlíka, so teir kunnu hýsa myndlistaliga mentanararvi landsins á ein tryggan hátt. Arbeitt 
verður tí fram í móti, at tað framyvir verður Landsverk, sum fær ábyrgd av og fígging til at 
halda bygningarnar hjá Listasavni Føroya viðlíka. Hildið verður í hesum sambandi ikki, at 
tað er neyðugt at broyta bygnaðin frá sjálvsognarstovni til almennan stovn, men tað kann 
koma upp á tal, um hildið verður, at Listasavn Føroya í aðrar mátar eigur at verða skipað 
sum almennur stovnur. 

Partar av takinum vórðu umvældir á sumri 2019, men í oktober varð staðfest, at aðrir lekar 
eru í takinum, og Landsverk hevur tí mælt til, at restin av takinum verður skift í 2020. Takið 
er mett at kosta 3,8 mió. kr. 

Síðan er ætlanin at finna fígging til eina umvælingarverkætlan yvir 2-3 ár. Ætlanin er at 
fremja umvælingina í stigum, so at Listasavnið kann hava opið, hóast umvælingar fara fram í 
pørtum av savninum. 

 

7.24.4.13. Miðlastuðul (Stuðulsjáttan) 

SP: Biðið verður um yvirlit yvir játtaðan miðlastuðul í 2018 og 2019.  

Svar: Yvirlit yvir stuðulin fyri 2018 kann útvegast, men stuðulin fyri 2019 er enn ikki 
avgreiddur. Stuðul 2018 (2. mió. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.24.6.06. Ítróttasamband Føroya (Stuðulsjáttan) 

SP: Er ætlanin at økja játtanina til ÍSF, herundir til hondbóltssamband Føroya o.a.? 

Svar: Í broytingaruppskotinum til fíggjarlógina hevur Uttanríkis- og mentamálaráðið mælt 
til at  hækkað játtanina til ÍSF við 500 tús. kr. Stuðulin á fíggjarlógini er ikki eyðmerktur til 
nakað sersamband, men verður latin til ÍSF, sum býtir stuðulin út til sersambondini eftir 
einum býtislykli.  

 

 
 

Uttanríkis- og mentamálaráðið, 4. desember 2019 
 
 

Jenis av Rana 
landsstýrismaður 

 
/ Poul Geert Hansen 

 
 
 
 

 
Yvirlit yvir fylgiskjøl: 
Fylgiskjal 1: Yvirlit yvir átøkini, sum vórðu eyðmerkt í endurskoðanini av 

yrkisútbúgvingarøkinum 

Fylgiskjal 2: Fróðskaparsetrið má góðskutryggjast 

Fylgiskjal 3: Yvirlit yvir latnan granskingarstuðul í 2018 og higartil í 2019 og samlað yvirlit 
frá 1997-2019 

Fylgiskjal 4: Skjal frá Granskingarráðnum við ymsum ískoytisupplýsingum 

Fylgiskjal 5: Dashboard 

Miðil Upphædd  

Sosialurin Kr. 768.462,64 

Dimmalætting Kr. 230.499,06 

FM1 Kr. 199.263,79 

Norðlýsið Kr. 195.625,20 

R7 Kringvarp Kr. 195.025,60 

Portal.fo Kr. 190.338,30 

VP.fo Kr. 172.565,41 

JN.fo Kr.   48.220,00 



 

 


