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løgtingsmáli nr. 41/2019: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri desember 2019 
 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, legði uppskotið fram 6. desember 2019 og 

eftir 1. viðgerð 10. desember, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 12. desember. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) vísir á, at 

uppskotið fevnir um fylgjandi: 

Á § 7 Mentamál verður biðið um 0 mió. kr. Biðið verður um, at játtanin til Listaskúla í Sandoynni 

verður lækkað við 800 tús. kr., og at játtanin til Ítróttasamband Føroya verður hækkað við 800 tús. 

kr. 

Eisini verður biðið um átekning til løgujáttanina Skúladepil við Marknagil. 

Á § 17 Samferðslumál verður biðið um netto 11,5 mió. kr. Biðið verður um, at játtanin til 

Landsverk verður lækkað við 6,0 mió. kr., at løgujáttanin Asfaltverkið á Sundi verður hækkað við 

7,5 mió. kr., og at løgujáttanin til Strandfaraskip landsins verður hækkað við 10,0 mió. kr. 

Eisini verður biðið um átekningar til løgujáttanirnar Asfaltverkið á Sundi og Strandfaraskip 

Landsins. 

Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang) tekur undir við eykajáttanini, 

men hevur hesar viðmerkingar og broytingaruppskot: 

Talan er um triðju eykajáttanina, ið landsstýrismaðurin í fíggjarmálum kemur í Løgtingið við, eftir 

stuttari tíð. Íalt hava hesar økt útreiðslur landsins 128 mió. kr. í 2019. Størsti parturin av 

meirútreiðslunum eru útreiðslur, ið nýggja landsstýrið og samgongan hava valt at seta í verk í ár, og 

partvíst er hetta gjørt fyri, at úrslitið í 2019 kann gerast verri enn annars, og at minni skal setast av í 

fíggjarlógini fyri 2020, ið er fyrsta fíggjarlógin hjá hesi samgonguni. 

Í mun til hesa seinastu eykajáttanina, so fegnast vit um, at tað nú er eydnast at finna eitt farmaskip, 

ið lýkur øll krøv, og sum kann setast í sigling um Skopunarfjørð sum skjótast. Hetta er samsvarandi 

tí ætlan, ið undanfarna samgonga hevði. 

Eisini gott, at nýggja samgongan er samd í ætlanini at veita eina eykajáttan til Hondbóltssamband 

Føroya, sum hevur havt nógvar útreiðslur av, at tað ikki hevur borið til at spæla landsdystir á 

heimavølli. Vónandi fáast neyðugar umstøður í Føroyum sum skjótast, soleiðis, at eisini okkara 

hondbóltslandslið kann spæla landsdystir sínar í Føroyum. 

Vit harmast um, at játtanin til Listaskúlan á Sandi verður nærum strikað, og at onki virksemi er sett 

í gongd hesum viðvíkjandi. Undanfarna samgonga raðfesti fleiri nýggjar útbúgvingar kring landið. 



18 nýggjar útbúgvingar vórðu settar í verk seinastu 4 árini. Ein ætlan, ið lá fyri framman, var 

Listaskúlin á Sandi, og varð peningur settur av í ár til hetta endamál. Mælt verður til, at nýggja 

landsstýrið og samgongan fremja hesa ætlan í verki. 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum biður um tríggjar C-átekningar, ið skulu loyva 

landsstýrismanninum at nýta ónýttar íløgujáttanir í 2019 í 2020, í hesum uppskotinum. Nú 

Løgtingsins Fíggjarnevnd hevur fíggjarlógaruppskotið fyri 2020 í nevnd og álit eftir ætlan verður 

lagt fyri Løgtingið í komandi viku, kundi landsstýrismaðurin valt heldur at sett nakrar av hesum 

játtanum á fíggjarlógaruppskotið fyri 2020, men hetta hevur hann ikki valt. 

Minnilutin tekur ikki undir við at minka játtanina til Listaskúlan í Sandoynni og setir tí fram 

soljóðandi 
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Við hesi broyting tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 13. desember 2019 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  

formaður   næstformaður 
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