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Hósvík, hin 12. desembur 2019 

 
 
Áheitan um játtan til Málráðið 
 
 
Málráðið varð sett á stovn 1. januar 2013 og hevur sambært løgtingslóg um málráð 
sum endamál at røkja, menna og verja føroyska málið, at vegleiða, ráðgeva og gera 
niðurstøður í málspurningum og at áseta føroyska stavseting. Málráðið skal 
harumframt serskilt røkja, menna og verja føroyska teknmálið. 
 
Eg havi verið limur í Málráðnum frá byrjan og tók við sum forkvinna í juli 2017. Í 
Málráðnum eru tvey starvsfólk, annað ein málfrøðingur, sum í høvuðsheitum tekur 
sær av Stavsetingarorðabókini, og hitt ein skrivari, sum í høvuðsheitum tekur sær av 
ráðgevingini. Tólv limir eru í ráðnum, harav fimm teirra eisini manna 
starvsnevndina. Málráðslimirnir, íroknað forkvinnu og næstformann, fáa ikki aðra 
samsýning enn fundarpengar. 
 
So at siga hvørt ár hevur verið neyðugt við eykajáttan til Málráðið. Hetta, hóast vit 
nærum ongar aðrar útreiðslur hava enn fastar lønir og fundarpengar. Leingi hevur 
verið arbeitt við at umflokka skrivarastarvið til hægri lønarflokk og at fáa fasta 
samsýning til formannin, men hetta hevur tíverri ikki borið á mál enn. 
 
Júst nú er tann støðan íkomin, at skrivarin hevur sagt seg úr starvi frá 1. januar 
2020, og við verandi játtan er trupult at fáa sett starvið aftur. Fyri at kunna uppfylla 
endamálsorðingina í lógini er tó alneyðugt, at vit fáa sett hetta starvið aftur sum 
skjótast. 
 
Um starvsfólk sigur lógin, at skrivstova Málráðsins er mannað við fólkum, sum hava 
málsliga útbúgving í føroyskum ella á einhvønn hátt hava prógvað kunnleika og 
hegni til føroyskt málstarv umframt at kunna útvega ella vísa á hollan kunnleika til 
føroyskt teknmál. 
 
 

http://www.logir.fo/Logtingslog/59-fra-15-05-2012-fra-malrad
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Skrivarin í Málráðnum hevur higartil verið løntur eftir flokki 3 í sáttmálanum millum 
Starvsmannafelagið og Fíggjarmálaráðið. Nú skrivarin hevur sagt seg úr starvi, og  
nýtt starvsfólk skal setast, mælir Málráðið til, at hetta starvið verður skipað sum eitt 
ráðgevastarv, sum eisini fevnir um samskipara- og skrivarauppgávur. Ásetingin í 
lógini um málsliga útbúgving í føroyskum leggur eisini upp til, at tann setti skal hava 
antin B.A. ella M.A. í føroyskum. Á hesum útbúgvingarstiginum eru tey flestu limir í 
Akademikarafelagnum ella líknandi yrkisfelagi. 
 
Ráðgevaparturin er nógv størsti parturin av starvinum. Hetta er sera sjálvstøðugt 
arbeiði, sum krevur stórt fakligt innlit og sera góðan málsligan kunnleika. Fyri at 
støðið í málsligu ráðgevingini skal vera nøktandi, krevst hægri útbúgving, og serliga 
verður roknað við fakligari tyngd, tá leitað verður eftir málsligari ráðgeving á 
Málráðnum. 
 
Fyri at hava nakran møguleika at loysa lógarfestu uppgávurnar heita vit á Løgtingsins 
fíggjarnevnd um at hækka játtanina til Málráðið við í minsta lagi 400.000 kr., so vit 
fáa mannað skrivstovuna sambært lógarfestu krøvunum og eisini loyst lógarfestu 
uppgávurnar. 
 
 
 
 
Vegna Málráðið 
 
Sólvá Jónsdóttir, forkvinna 


