
 

 

Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 90/2019: Uppskot til løgtingslóg um ráðgeving og stuðul til gransking, 

menning og nýskapan 

 

Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum, Jenis av Rana, hevur lagt málið fram 6. mars 

2020 og eftir 1. viðgerð 24. apríl 2020, er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 6. og 13. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Granskingarráðið, Hugskotið, Vinnuhúsið, 

Fróðskaparsetrið og landsstýrismannin í uttanríkis- og mentamálum, Jenis av Rana. 

 

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

 

Meirilutin (Djóni Nolsøe Joensen, Jóhannis Joensen, Beinta Løwe Jacobsen og Bjarni Kárason 

Petersen) hevur hesar viðmerkingar: 

 

Tað er umráðandi, at gransking er óheft, eisini av politisku skipanini. Við hesum uppskotinum kann 

ivi verða um, hvørt tað gerast ov tøtt sambond millum politisku skipanina og granskingina, tí 

landsstýrismaðurin einsamallur skal tilnevna allar limirnar í Ráðið fyri gransking, menning og 

nýskapan. Hóast m.a. Fróðskaparsetrið og Føroya Arbeiðsgevararfelag og onnur verða biðin um at 

koma við uppskotum um limir, so er tað landsstýrismaðurin einsamallur, sum velur limir í ráðið. 

Ikki er neyðugt hjá landsstýrismanninum at velja limir í ráðið, ið aðrir partar skjóta upp. 

 

Tí setir meirilutin fram soljóðandi 

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

 

1. § 9, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Landsstýrismaðurin lýsir alment eftir uppskotum um ráðslimir og heitir á stjórnarráðini um 

uppskot.”. 

 

2. § 10, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Landsstýrismaðurin tilnevnir formann og tveir ráðslimir fyri fýra ár. Fróðskaparsetur 

Føroya tilnevnir ein lim, Føroya Arbeiðsgevarafelag tilnevnir ein lim, fakfeløgini á privata 

arbeiðsmarknaðinum tilnevna ein lim og fakfeløgini á almenna arbeiðsmarknaðinum 

tilnevna ein lim fyri fýra ár.” 

 

Viðmerkingar 

 

Til nr. 1: § 9, stk. 1 verður broytt soleiðis, at landsstýrismaðurin umframt at lýsa alment eftir 

uppskotum heitir á stjórnarráðini um uppskot. Fróðskaparsetrið og aðrir granskingarstovnar, Føroya 

Arbeiðsgevarafelag og arbeiðstakarafeløgini verða strikað í § 9, stk. 1. 



 

 

Til nr. 2: § 10, stk. 1 verður broytt soleiðis, at landsstýrismaðurin umframt at tilnevna formannin, 

tilnevnir tveir ráðslimir heldur enn seks. Hinir fýra ráðslimirnir verða við broytingini tilnevndir av 

ávikavist Fróðskaparsetrinum, Føroya Arbeiðsgevarafelag, fakfeløgunum á privata 

arbeiðsmarknaðinum og av fakfeløgunum á almenna arbeiðsmarknaðinum. 

 

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

uppskotið. 

 

Minnilutin (Beinir Johannesen, Heðin Zachariasen og Edva Jacobsen) hevur hesar viðmerkingar: 

Allir tættirnir, gransking, menning og nýskapan, hava stóran vinnuligan og samfelagsligan týdning 

fyri menning av tjóð okkara. Tí er tað gleðiligt, at vit fáa eina nýggja lóggávu á økinum. Eina 

lóggávu, sum ger viðurskiftini hjá stuðulsøkjarum greiðari. Eitt nú verða allar stuðulsskipanir, sum 

landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum umsitur, lagdar til nýggja fyrisiting at umsita, men 

eisini verður lagt upp til, at aðrar stuðulsskipanir, sum aðrir landsstýrismenn varða av, kunnu 

leggjast til fyrisitingina. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið.  

 

 

 

 

 

Mentanarnevndin, 26. mai 2020 
 

 

 

Djóni Nolsøe Joensen  Beinir Johannesen Jóhannis Joensen 

 formaður  næstformaður 

 

 

 

Beinta Løwe Jacobsen Bjarni Kárason Petersen Heðin Zachariasen 

 

 

 

Edva Jacobsen 

 


