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løgtingsmáli nr. 88/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um frískúlar 

(Forskúli, serligur tørvur, grundarlagið undir stuðulsveitingini, skrivstovuhald og málsligar 

rættingar) 

 

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 29. apríl og 6. og 13. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Kommunufelagið, Lærarafelagið, Frískúlan Kelduna 

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: 

 

Ein góður fólkaskúli er grundin undir einum góðum samfelag. Sum ein part av skúlatilboðnum bjóða 

ávísar kommunur eisini forskúla, áðrenn barnið byrjar í fólkaskúlanum. Hetta er eitt tilboð, sum 

kommunan velur at geva borgarunum í kommununi. 

 

Harumframt eru eisini privatir frískúlar, sum eru tilboð, ið privat veita borgarum, uttan at kommunan 

hevur ávirkan á hetta tilboð.  

 

Við uppskotinum til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um frískúlar ætlar landsstýrismaðurin at 

áleggja kommunum eina fíggjarliga útreiðslu til eitt privat forskúlatilboð, sum kommunan onga 

ávirkan hevur á. Sostatt áleggur uppskotið kommunum at gjalda til eitt privat tilboð, sum kommunan 

ikki hevur verið við til at samtykkja. 

 

Í hoyringarskrivi vísir Kommunufelagið á, at uppskotið hevur meirútreiðslur fyri kommunurnar við 

sær. Við hesum uppskoti kunnu privatfólk, felagsskapir og onnur seta skúla á stovn, uttan at spyrja 

kommununa eftir, hóast tað er kommunan, ið skal rinda ein part av næmingagjaldinum. Sosatt hava 

kommunurnar onga ávirka á útreiðslur, ið verða álagdar teimum. 

 

Meirilutin í Mentarnarnevndini metir ikki, at tað er rætt, at landið áleggur kommunum útreiðslur fyri 

tilboð, ið kommunan onga ávirkan hevur á.  

 

Kommunufelagið vísur eisini á, at greiða eigur at fáast á ábyrgdarbýtinum millum land og kommunur 

viðvíkjandi forskúlaøkinum. Eisini heitir Kommunufelagið á landsstýrismannin um at taka uppskotið 

aftur. Hetta hevur landsstýrismaðurin kortini ikki gjørt. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 



 

 

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

 

Orsøkin til uppskotið er tann, at ógreitt hevur verið í frískúlalógini, hvar forskúlarnir í frískúlum hoyra 

heima, og um teir skulu viðgerast eins fyri lógini sum forskúlar í fólkaskúlunum ella ikki.  

 

Minnilutin metir, at frískúlar eru ein týdningarmikil partur av teimum skúlatilboðum, ið føroyska 

samfelagið hevur at bjóða. Frískúlar eru eitt gott tilboð fyri nógv børn, ið møguliga ikki trívast í teim 

størri skúlunum, og vísir tað týdningin av, at foreldur og børn hava eitt fjølbroytt úrval av tilboðum 

at velja millum, tí tað eru ymiskir tørvir.  

 

Samgongan hevur í samgonguskjalinum sett sær fyri, at vit skulu menna og stuðla frískúlar, og hetta 

uppskotið er ein liður í tí. 

 

Hetta uppskotið er eisini ein avleiðing av, at partarnir ikki eru heilt samdir um, hvørt forskúli er eitt 

skúlatilboð ella eitt dagstovnatilboð, og tískil eru partarnir heldur ikki samdir um, hvør eigur 

rokningina. Tí mælir minnilutin landsstýrismanninum til at taka hetta upp við kommunufelagið, so 

mann saman fær greiðu á hesum viðurskiftum. 

 

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

uppskotið. 

 

 

 

 

Mentanarnevndin, 19. mai 2020 
 

 

 

Djóni Nolsøe Joensen  Beinir Johannesen Jóhannis Joensen 
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