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ungdómstingmáli nr. 6/2020: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

lestrarstuðul (Lestrarstuðul til lesandi undir 18 ár á miðnámi) 

 

Inga Maria Joensen, John Skaalum Vilhelm og Torstein Sivertsen, ungdómstinglimir, hava vegna 

9.a í Hoyvíkar skúla lagt málið fram tann 3. februar 2020, og eftir 1. viðgerð tann 3. februar 2020 er 

tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 3. februar 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Studna. 

 

Ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar: 

Øll eiga at fáa lestrarstuðul á miðnámi, tí tey hava sama tørv á at keypa skúlatilfar, uttan mun til um 

tey eru 15 ár ella 18 ár. 

Undir viðgerðini er komið fram, at um tey á miðnámi, sum eru yngri enn 18 ár, fáa lestrarstuðul 

ístaðin fyri bókastuðul, so kostar tað landskassanum 13,5 mió. kr. Hetta er ein stór upphædd, men 

sædd í mun til eina fíggjarlóg á fleiri milliardir krónur, er hetta ein dropi í havinum. Talan verður um 

800 næmingar, ið skifta frá at fáa árliga bókastuðulin til at fáa mánaðarliga lestrarstuðulin. Fyri hesar 

næmingar fer tað at hava ógvuliga stóran týdning fyri teirra lestrarlív eins væl og teirra sosialu tilveru. 

Hetta gagnar fyrst og fremst teimum ungu, sum aftra seg við at taka miðnámsútbúgving av 

peningaligum orsøkum. Tað eru nevniliga ungdómar í føroyska samfelagnum, sum hava familjur, ið 

ikki hava teir neyðugu pengarnar til at gjalda fyri bøkur, teldu og annað tilfar, ið krevst á miðnámi. 

Tí luttaka summir av teimum 15-17 ára gomlu ungdómunum í ov stóran mun á arbeiðsmarknaðinum 

til tess at hava ráð at ganga á miðnámi. Uppaftur aðrir næmingar bíða við at fara á miðnám, til teir 

eru 18 ár, og kunnu fáa lestrarstuðul. Tað at føroyska samfelagið gevur hvørjum miðnámsnæmingi 

møguleika fyri at fáa lestrarstuðul fyribyrgir hesum, og á hendan hátt fær hvør einstakur næmingur 

hugsavnað seg meira um skúlatingini og um skúlan sum heild. Hetta hevur við sær, at vitanarstøðið 

verður hægri hjá hvørjum einstøkum, og sostatt fáa næmingar fleiri útbúgvingarmøguleikar. Sum frá 

líður fer hetta eisini at gagna føroyska samfelagnum og víðka kappingarførið í vinnuni. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Ungdómstinginum til 

at samtykkja uppskotið. 

 

Mentanarnevndin, 4. februar 2020 

 

 

 

 

Petur Debes Fjallsbak  Inga Maria Joensen Naina Mortensen 

formaður 

 

 

Kristina Verlandsdóttir Hayfield Karl Jákup Hansen Nikolina Ravnsfjall 

 



 

 

Rannvá Tausen  Krista Ludvig Elin Christiansen 

 

 

 

Sólja Kallsberg  Jóan Petur Olsen 

 

 

 

 


