Álit
í
ungdómstingmáli nr. 11/2020: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um val til
Løgtingið (Valrætt frá 18 ár til 16 ár)
Bjarta Bjarnadóttir Hammer, Rannvá Tausen og Ronja Hentze ungdómstinglimir hava vegna 9. b. í
Tvøroyrar skúla lagt málið fram tann 3. februar 2020, og eftir 1. viðgerð tann 3. februar 2020 er tað
beint Rættarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 3. februar 2020.
Ein samd nevnd heldur tað ikki vera skilagott at lækka valaldurin úr 18 ár niður í 16 ár. Vit halda
ikki, at 16 ára gomul eru nóg búgvin at hava valrætt til Løgtingið. Tá man er so ungur, veit man ikki
nóg nógv um politikk, og vandi er fyri, at tey ungu bara høvdu valt eftir, hvat tey hildu vera
stuttligt, ella tað, sum foreldrini høvdu sagt, at tey skuldu velja.
Tað hongur heldur ikki saman, at man bara skal kunna velja til Løgtingið, tá man er 16 ár, um man
ikki eisini skal kunna stilla upp og verða valdur sjálvur. Men nevndin heldur als ikki, at man skal
kunna veljast í Løgtingið, tá man bara er 16 ár, tí hvussu kann man halda, at man skal kunna stýra
landinum sum 16 ára gamal, tá man ikki eingang hevur loyvi at koyra bil, fyrr enn man er 18 ár.
Kanska onkur hevði hildið tað verið freistandi at verið valdur í Løgtingið, tí løgtingslimir fáa góða
løn, men tá man er 16 ár, er man ikki liðugur við fólkaskúlan enn, og tað er ikki skilagott at fara úr
skúlanum fyri at sita í Løgtinginum.
Nevndin skal at enda vísa á, at allir nevndarlimirnir hava góðar royndir av at brúka
undirvísingartímarnar í samfelagsfrøði til at fyrireika seg til Ungdómstingið og læra um politikk.
Nevndin hevur fingið upplýst, at eitt uppskot um at fáa samfelagsfrøði á tímatalvuna í
fólkaskúlanum varð viðgjørt á Ungdómstinginum fyri nøkrum árum síðan, og at Løgtingið lurtaði
eftir teimum ungu og samtykti, at hetta skuldi vera so. Hetta vísir, at tað gevur góða meining at hava
Ungdómsting, so kanska Ungdómstingið skuldi verið hildið oftari, so tey ungu fingu fleiri politiskar
royndir.
Við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd ikki undir við málinum og mælir
Ungdómstinginum frá at samtykkja uppskotið.

Rættarnevndin, 4. februar 2020
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