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HØVUÐSYVIRLIT 

 
Høvuðsyvirlit yvir broytingar til fíggjarlógaruppskotið    2020  
    Rakstrarætlan   Løguætlan   
Túsund kr.  Útreiðslur Inntøkur   Útreiðslur  
§ 1. Løgtingið -   -   -   
 10. Løgtingið -   -   -  

§ 2. Løgmansfyrisiting -   -   -  

 11. Felagsútreiðslur -   -   -  

 12. Landsstýrið  -   -   -  

 13. Uttanríkismál -   -   -  

 14. Lógarmál -   -   -  

§ 3. Fíggjarmál -   -   -  

 11. Felagsútreiðslur -   -   -  

 13. Uttanríkismál -   -   -  

 15. Fíggjarmál o.a. -   -   -  

 18. Almenn starvsfólk v.m. -   -   -  

 21. Almannamál  -   -   -  

 22. Íbúðarmál  -   -   -  

 38. Samferðsla og samskifti -  -  -  

§ 5. Fiskivinnumál -   -   -  

 11. Felagsútreiðslur -   -   -  

 31. Tilbúgving -   -   -  

 34. Fiskivinna -   -   -  

§ 6. Umhvørvis- og vinnumál -   -   -  

 11. Felagsútreiðslur -   -   -  

 14. Lógarmál -   -   -  

 21. Almannamál -   -   -  

 30. Umhvørvi -   -   -  

 32. Ráevnisvinna -   -   -  

 33. Landbúnaður 0   -   -  

 35. Sjóvinna -   -   -  

 36. Aling -   -   -  

 37. Handil og vinna annars -   -   -  

 38. Samferðsla og samskifti -   -   -  

 39. Arbeiðsmarknaður -   -   -  

§ 7. Mentamál -   -   50  

 11. Felagsútreiðslur  -   -   -  

 13. Uttanríkismál  -   -   -  

 23. Útbúgving og gransking  -   -   -5.850  

 24. Mentan  -   -   5.900  

 38. Samferðsla og samskifti -   -   -  

§ 11. Heilsumál 0   -   -  

 11. Felagsútreiðslur  -   -   -  

 20. Heilsumál  0   -   -  

 21. Almannamál  -   -   -  

§ 12. Almannamál -   -   -  

 11. Felagsútreiðslur  -   -   -  

 14. Lógarmál  -   -   -  

 21. Almannamál  -   -   -  

Tilsamans 0   -   50   
§ 20. 50. Rentur  -   -   -  

§ 20. 52. Skattir og avgjøld  -   -   -  

§ 20. 54. Ríkisstuðul  -   -   -   

Tilsamans  -   -   50  
Undirskot     -   50   

Rakstrar-, løgu- og útlánsætlan RLÚ I -   -   -50  
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§ 6 UMHVØRVIS- OG VINNUMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 0 0 - 

Landbúnaður  0 - 

6.33.1. Djóralæknatænastur -150 - 

6.33.2. Landbúnaðarstudningur 150 - 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

6.33.1.  Djóralæknatænastur    

6.33.1.04. Djóralæknatænastur (Rakstrarjáttan) U 650 - 

 BU1 150 - 

 BU2 -150 - 

6.33.2.  Landbúnaðarstudningur    

6.33.2.10. Landbúnaðarstuðul (Stuðulsjáttan) U 17.650 - 

 BU1 150 - 

 BU2 -150 - 

6.33.2.xx. Stuðul til seyðaskinn (Stuðulsjáttan) U - - 

 BU2 300 - 
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§ 7 UTTANRÍKIS- OG MENTAMÁL 

 

A. Yvirlit 

  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan - - - 

Løguætlan 50 50 - 

Útbúgving og gransking -5.850 - 

7.23.1 Ymsar útreiðslur 400 - 

7.23.3 Miðnámsútbúgvingar -6.250 - 

Mentan  5.900 - 

7.24.2. Skapandi og útinnandi virksemi 2.000  

7.24.3. Mentanararvur 3.900 - 

 

 

B. Játtanir  
 

  Útreiðslur Inntøkur 

7.23.1. Ymsar útreiðslur    

7.23.1.xx. Undirvísingarstýrið (Løgujáttan) U 0 - 

 BU 400 - 

7.23.3. Miðnámsútbúgvingar    

7.23.3.02. Miðnám á Kambsdali (Løgujáttan) U 6.950 - 

 

7.24.2. Skapandi og útinnandi virksemi 

BU -6.250 - 

7.24.2.09. Tjóðleikhús (Løgujáttan) U 0 - 

 BU 2.000 - 

7.24.3. Mentanararvur    

7.24.3.15. Hvalastøðin við Áir (Løgujáttan) U 0 - 

 BU 1.000 - 

7.24.3.21. Varðveiting av mentanararvinum (Løgujáttan) U 0 - 

 BU 1.000 - 

7.24.3.xx. Listasavn Føroya (Løgujáttan) U 0 - 

 BU 1.400 - 

7.24.3.23. Kirkjubømúrurin (Løgujáttan) U 500 - 

 BU 500 - 
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§ 11 HEILSUMÁL 

 

A. Yvirlit  
Játtanaryvirlit 

Tús. kr. Nettotal Útreiðslur Inntøkur 

Útreiðsluætlan 0 0 - 

Heilsumál  0 - 

11.20.2. Heilsutænastur 200 - 

11.20.3. Sjúkrahúsverkið v.m. -200 - 

 

B. Játtanir  
  Útreiðslur Inntøkur 

11.20.2.  Heilsutænastur    

11.20.2.05. Útbúgving av yngri læknum (Rakstrarjáttan) U 8.954 - 

 BU 200 - 

11.20.3.  Sjúkrahúsverkið v.m.    

11.20.3.04. Landssjúkrahúsið (Rakstrarjáttan) U 743.450 - 

 BU 600 - 

11.20.3.15. Suðuroyar sjúkrahús (Rakstrarjáttan) U 68.081 -  
BU -800 - 
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§ 6 Umhvørvis- og vinnumál 
 

Landbúnaður 

6.33.1.04. Djóralæknatænastur (Rakstrarjáttan) 

Í broytingaruppskoti landsstýrisins 6. desember 2019 er játtanin hækkað við 150 tús. kr. 

til stuðul til seyðaskinn. Upphæddin er flutt til 6.33.2.xx. Stuðul til seyðaskinn. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 650 0 650 

 

6.33.2.10. Landbúnaðarstuðul (Stuðulsjáttan) 

Í broytingaruppskoti landsstýrisins 6. desember 2019 er játtanin hækkað við 150 tús. kr. 

til stuðul til seyðaskinn. Upphæddin er flutt til 6.33.2.xx. Stuðul til seyðaskinn. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 17.650 0 17.650 

 

6.33.2.xx. Stuðul til seyðaskinn (Stuðulsjáttan) 

Endurgjald verður veitt fyri útreiðslur av djóralæknakanningum, sum verða gjørdar av 

seyði, har skinnið skal sendast av landinum til garvingar, og fyri flutningsútreiðslur av 

skinni, sum verður sent av landinum til garvingar. Endurgjald verður veitt eftir umsókn 

og sambært ásetingunum í reglugerð um “endurgjald av kostnaði fyri djóralækna-

kanningar av seyði, har skinnið skal sendast av landinum til garvingar, og fyri flutning av 

skinni, sum verður sent av landinum til garvingar”. Búnaðarstovan umsitur stuðulin. 

 

Økið er raðfest við 300 tús. kr. sambært broytingaruppskoti landsstýrisins 6. desember 

2019. Upphæddin er flutt á sjálvstøðuga høvuðskontu frá 6.33.1.04. Djóralæknatænastur 

og 6.33.2.10. Landbúnaðarstuðul. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan - 300 300 
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§ 7 Uttanríkis- og mentamál 

Útbúgving og gransking 

7.23.1. Ymsar útreiðslur 

7.23.1.xx. Undirvísingarstýrið (Løgujáttan) 

Ætlanin er, at Sernám flytir av skúlanum á Trøðni og inn á Hoyvíksveg 72. Bygningurin 

á Hoyvíksvegi 72, skal framyvir hýsa virkseminum í skúlaverkinum burtur av. Í hesum 

sambandi er neyðugt at gera ávísar hølisligar broytingar, umbygging av skrivstovu- og 

fundarhølum, skipa felags matstovu, flyta inngongdina og skipa felags móttøku fyri alt 

virksemi í húsinum. Harumframt er neyðugt við ávísum dagføringum í bygninginum í 

samband við brunakrøv. 

 

Biðið verður um, at 400 tús. kr. verða játtaðar til umbyggingina av 

Undirvísingarstýrinum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 0 400 400 

 

7.23.3. Miðnámsútbúgvingar 

7.23.3.02. Miðnám á Kambsdali (Løgujáttan) 

Biðið verður um, at játtanin verður lækkað við 6,25 mió. kr. 

 

Endalig støða er ikki tikin til verkætlanina, eftir at tað gjørdist greitt at verkætlanin 

sambært skipanaruppskotinum verður munandi dýrari enn upprunaliga mett. Byggingin 

fer tí væntandi heldur ikki í gongd í komandi árið, og verður tí biðið um at játtanin lækkar 

til 700 tús. kr., ið er ætlað til fyrireikingararbeiðið í 2020. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 6.950 -6.250 700 

 

Mentan 

7.24.2. Skapandi og útinnandi virksemi 

7.24.2.09. Tjóðleikhús (Løgujáttan)    

Biðið verður um, at játtaðar verða 2 mió. kr. til fyrireikingarnar av byggingini av nýggjum 

Tjóðleikhúsið. 

 

Fyrireikingarnar av byggingini av Tjóðpallinum ganga eftir ætlan. Avgjørt er at halda fast 

við ætlanina um at Tjóðpallurin skal staðsetast á Skálatrøð, umframt at ætlanin framvegis 

er at verkætlanin partvíst skal fíggjast við uttanhýsis fígging. Í tí sambandi má uppskotið 

um løgtingslóg um at útvega uttanhýsis fígging til at byggja tjóðleikhús leggjast fyri 

Løgtingið av nýggjum. 
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Bygginevnd var sett í september 2013 at fyrireika málið og var hon liðug við uppskot til 

byggiskrá við árslok 2017, sum var dagført í november 2018. Við hesum uppskotinum er 

samlaði kostnaðurin mettur til 180 mió. kr. 

 

Í 2020 er ætlanin at halda á fram við fyrireikingunum, har ætlanin m.a. er at fyriskipa 

eina arkitektakapping um Tjóðpallin og harnæst at byrja eina innleiðandi projektering. 

 

Átekning 

Landsstýrismanninum verður heimilað at flyta óbrúkta játtan til seinni fíggjarár. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 0 2.000 2.000 

 

7.24.3. Mentanararvur 

7.24.3.15. Hvalastøðin við Áir (Løgujáttan) 

Biðið verður um, at 1 mió. kr. verður játtað til framhaldandi arbeiðið við Hvalastøðini við 

Áir.  

 

Talan er um stig 2 í verkætlanini, sum er at fara undir umvælingar og 

varðveitingararbeiði innan í húsunum, og at gera húsini og alt økið egnað til eina varandi 

framsýning. Samlaða kostnaðarmetingin fyri hendan partin av verkætlanini er 7,5 mió. kr.  

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 0 1.000 1.000 

 

7.24.3.21. Varðveiting av mentanararvinum (Løgujáttan) 

Biðið verður um, at 1 mió. kr. verður játtað til framhaldandi arbeiðið við at gera bakkaverju 

kring landið (í Kirkjubø, á Sandi og aðrastaðni) fyri at tryggja fornminni. 
 

Í 2019 eru kanningar gjørdar av bakkaverjunum í Kirkjubø og á Sandi. Tjóðsavnið og 

Landsverk hava arbeitt við uppskoti um, hvussu bakkaverjurnar framman fyri fornminnini 

í Kirkjubø og á Sandi skulu dagførast. Kostnaðarmetingin fyri bakkaverjuna í Kirkjubø er 

2,8 mió. kr., meðan kostnaðarmetingin fyri bakkaverjuna heima á Sandi er 1,5 mió. kr. 

 

Tørvur er eisini á játtan, so Tjóðsavnið kann fara undir eina verkætlan, ið hevur til endamáls 

at skráseta fornminni fram við strendurnar og gera raðfestingar av bakkaverjum og til at 

seta í verk eina skipan, har staðkend fólk kring landið kunnu halda eyga við og boða frá 

møguligum broytingum í bakkanum og skaðum á bakkaverjur framman fyri fornminni. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 0 1.000 1.000 

 
7.24.3.xx. Listasavn Føroya (Løgujáttan)    

Biðið verður um, at játtaðar verða 1,4 mió. kr. til umvæling av Listasavnið Føroya. 
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Listasavn Føroya hevur boðað Uttanríkis- og mentamálaráðnum frá, at komandi árini 

verður tørvur á  einum størri umvælingararbeiði av Listasavninum. Ein fyribils 

kostnaðarmeting sigur, at samlaði kostnaðurin fyri umvælingararbeiði verður umleið 33 

mió. kr. 

 

Listasavnið hevur eftirfylgjandi víst á, at tað hevur skund at fáa skift takið á tí gamla 

partinum av bygninginum og har sum pyramidurnar eru. Tá hesin parturin av tekjuni er 

skiftur, er vandi ikki longur fyri at vatn lekur inn í bygningin og Listasavnið kann aftur 

brúka allan bygningin til listaframsýningar. 

 

Umvælingin av tekjuni er partur av samlaða umvælingararbeiðinum, men tað er umráðandi 

at tekjan verður skift sum skjótast. Tí verður tekjan raðfest sum tað fyrsta, og alt eftir tøkari 

játtan verður arbeitt víðari við fyrireikingini av restini av umvælingini av Listasavninum. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 0 1.400 1.400 

 
7.24.3.23. Kirkjubømúrurin (Løgujáttan) 

Arbeiðið við varðveitingini av Kirkjubømúrinum hevur gingið væl og væntandi verður 

múraraarbeiðið liðugt á sumri 2020. Tá er bráðfeingis varðveitingararbeiðið uppá sjálvan 

Múrin liðugt.  

 

Síðani er ætlanin at byrja uppá at konservera grótflaturnar (eksfoliering) og tekur hetta 

arbeiðið væntandi nøkur ár. Eisini er neyðugt at drena runt Múrin, tí vatn rennur inn í Múrin  

 

Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 500 tús. kr. so samlaða játtanin í 2020 

verður 1 mió. kr. til at gera múraraarbeiðið liðugt. 

 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 500 500 1.000 
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§ 11 Heilsumál 

Heilsumál 

11.20.2. Heilsutænastur  

11.20.2.05.  Útbúgving av yngri læknum (Rakstrarjáttan) 

Stórur tørvur er á at fáa ein útbúgvingarsamskipara at skipa útbúgvingargongdina og 

tryggja góðskuna av útbúgvingini av kommunulæknum í Føroyum.  

 

Biðið verður um, at 200 tús. kr. verða játtaðar afturat til endamálið. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 8.954 200 9.154 

11.20.3. Sjúkrahúsverkið v.m.  

11.20.3.04.  Landssjúkrahúsið (Rakstrarjáttan) 

Sjúkrahúsverkinum vantar eina røð av fastsettum serlæknum og øðrum serútbúnum heilsu-

starvsfólkum. 

 

Biðið verður um, at játtanin til serlæknar verður hækkað við 600 tús. kr. til endamálið. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Útreiðslujáttan 743.450 600 744.050 

20. Vanligt virksemi 

22. Serviðgerð uttanlands 

25. Flutningur og uppihald 

26. Sjúklingahotellið Tórshavn 

27. KT-øki heilsuverksins 

28. Avseting til serlæknar 

40. Inntøkufíggjað virksemi (Vaskarí) 

536.635 

151.900 

25.547 

21.770 

7.598 

- 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

600 

- 

536.635 

151.900 

25.547 

21.770 

7.598 

600 

0 

 
11.20.3.15.  Suðuroyar sjúkrahús (Rakstrarjáttan) 

Suðuroyar sjúkrahús hevur víst á, at inntøkurnar hjá sjúkrahúsinum vóru mettar 800 tús. 

kr. ov lágt netto.  

 

Biðið verður um, at játtanin verður lækkað við 800 tús. kr. til 11.20.2.05. Útbúgving av 

yngri læknum við 200 tús. kr. og til 11.20.3.04. Landssjúkrahúsið, undirkontu 28. Avseting 

til serlæknar við 600 tús. kr. 
 

Tús. kr. U BU U+BU 

Nettoútreiðslujáttan 68.081 -800 67.281 

 


