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Løgtingsmál nr. 131/2019: Uppskot til løgtingslóg um serligar reglur um próvtøkur 

orsakað av COVID-19 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um serligar reglur um próvtøkur orsakað av COVID-19 

 

 

 

§ 1. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð 

víkja frá reglum um próvtøkur í  

ásetingunum í nr. 1-4, um neyðugt er til 

tess at fyribyrgja ella avmarka útbreiðslu 

av COVID-19: 

1) § 1, stk. 8 og § 18, stk. 1 og 2 í 

løgtingslóg um gymnasialar 

miðnámsútbúgvingar, 

2) § 14, stk. 4 og 9 og § 16, stk. 1 og 3 í 

løgtingslóg um fólkaskúlan,  

3) § 13 í løgtingslóg um 

støðisútbúgvingar innan fyrisitingar-, 

handils- og skrivstovuøkið, og 

4) § 13 í løgtingslóg um støðisútbúgving 

innan tøkni. 

Stk. 2. Verður lóggáva sett til síðis sbrt. 

stk. 1, skal fyrilit havast fyri, at næmingar 

og lesandi ikki verða sett í verri støðu enn 

frammanundan, og at møguleikarnir fyri 

víðari lestri ikki verða skerdir.  

 

§ 2. Henda løgtingslógin kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd og fer úr 

gildi 1. oktober 2020.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Kreppustøðan við koronasmittuni hevur havt stóra ávirkan á virksemið í føroyska 

skúlaverkinum. Skúlarnir hava latið aftur, og øll undirvísing verður framd umvegis alnetið ella 

á annan hátt enn vanligt. Mett verður, at sannlíkt er, at tað komandi tíðina verður neyðugt at 

gera tillagingar í ásetingum í sambandi við royndir og próvtøkur.  

 

Tørvur er á at hava heimild til at víkja frá galdandi lóggávu í tann mun, tað er neyðugt, fyri at 

teir næmingar í fólkaskúla, miðnámi og yrkisnámi, sum skulu til próvtøku í summar, ikki verða 

verri stillaðir enn undir vanligum umstøðum.  

 

Í hesum sambandi kann nevnast, at í Noregi er avgerð tikin um, at studentaskúlanæmingar ikki 

skulu til skrivliga próvtøku í summar. Í Danmark verður eisini umhugsað at gera líknandi 

broytingar, men avgerðin er ikki tikin um hetta enn. Lagt verður upp til, at ársmet verða lyft 

upp til at verða próvmet innan fyri tey øki, har eingin próvtøka verður.  

 

Mett verður, at tað er skilagott, at vit gera líknandi tillagingar, sum verða gjørdar í okkara 

grannalondum. Helst eiga vit at fylgja tí, sum verður gjørt í Danmark, av tí at flestu føroyingar, 

sum lesa víðari uttanlands, fara á hægri útbúgvingarstovnar í Danmark. Føroyar hava eina 

avtalu við danskar myndugleikar, sum javnstilla føroysk prógv við tey donsku. Gjøgnum hesa 

avtalu verða føroysk prógv eisini javnstillað við prógv í øðrum norðurlondum. 

 

Tað verður mett neyðugt at kunna handla skjótt, tá tað er greitt, hvørjar broytingar verða innan 

próvtøkurnar á gymnasiala økinum í Danmark. Hetta soleiðis, at næmingar í Føroyum kunnu 

fáa vissu um síni próvtøkuviðurskifti. Tað er sera stutt skotbrá til próvtøkurnar skulu verða. 

 

Tær serreglur, ið landsstýrismaðurin setur í gildi við heimild í hesi løgtingslóg, fella burtur, tá 

ið lógin fer úr gildi 1. oktober 2020. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Galdandi lóggáva, sum víkjast kann frá, er ásett í § 1, stk. 1, nr. 1-4 . Ásetingarnar, sum víst er 

til í § 1, stk. 1, nr. 1-4, innihalda reglur um próvtøku.   

 

Løgtingslógirnar eru: 

1) Løgtingslóg nr. 62 frá 15. mai 2013 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 140 frá 18. desember 2015 

2) Løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um fólkaskúlan, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 52 frá 7. mai 2019 

3) Løgtingslóg nr. 107 frá 29. desember 1998 um støðisútbúgving innan fyrisitingar-, 

handils- og skrivstovuøkið, sum broytt við løgtingslóg nr. 32 frá 30. apríl 2015 

4) Løgtingslóg nr. 41 frá 23. apríl 1999 um støðisútbúgving innan tøkni, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 30. apríl 2015 
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1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógini er at mótvirka avleiðingunum, ið átøkini at basa COVID-19 smittuni 

hava fyri næmingar, sum skulu til próvtøku, og virka fyri, at hesir næmingar ikki verða settir í 

verri støðu enn undir vanligum umstøðum. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið gevur heimildir til at gera broytingar innan royndir og próvtøkur í fólkaskúlanum, 

gymnasialum miðnámi og yrkisnámi til tess at mótvirka avleiðingar, sum tiltøk í sambandi við 

COVID-19 kunnu hava fyri næmingarnar í sambandi við próvtøkur.  

  

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Um próvtøkureglur og viðurskifti verða broytt, er tað umráðandi, at teir næmingar og tey 

lesandi, ið verða umfatað av broytingunum, verða kunnað skjótast gjørligt. Tað er eisini 

umráðandi, at viðkomandi myndugleikar og útbúgvingarstovnar fáa nóg mikið av tíð at 

fyrireika møguligar broytingar. Tað hevur tí skund at fáa uppskotið samtykt, og tí er 

lógaruppskotið ikki sent til hoyringar. Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur tó ráðført seg við 

Undirvísingarstýrið og ymsar útbúgvingarstovnar.  
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur stórvegis fíggjarligar avleiðingar fyri landið, og ongar fyri 

kommunur. Um próvtøkur verða avlýstar, kann talan í summum førum verða um eina sparing 

og í øðrum førum um ein meirkostnað, um próvtøkur skulu skipast øðrvísi.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur við sær nakað av umsitingarligum avleiðingum fyri landið. Um próvtøkurnar 

í summar skulu broytast ella umskipast, fer hetta at hava við sær nakað av eyka umsiting fyri 

Próvstovuna og teir útbúgvingarstovnar, ið verða raktir av broytingunum.   

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið fer helst at hava avleiðingar fyri næmingar og lesandi, av tí at próvtøkur  møguliga 

verða broyttar ella strikaðar. Ásett er tó í uppskotinum, at slíkar broytingar ikki eiga at hava 

við sær, at næmingurin og tey lesandi verða sett í eina verri støðu enn undir vanliga galdandi 

reglum. Her verður serliga hugsað um møguleikar at lesa víðari eftir loknan lestur, og 

møguleikan hjá teimum, ið taka eina yrkisútbúgving, at gera seg lidnan.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Ikki viðkomandi fyri uppskotið. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Ikki viðkomandi fyri uppskotið.  

 

2.9. Markaforðingar 

Ikki viðkomandi fyri uppskotið 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur hvørki við sær revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimild ella onnur týðandi 

inntriv í rættindi borgarans.  

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hvørki áleggur ella broytir skattir ella avgjøld.  

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ongar ásetingar um gjøld.   

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki næmingum ella øðrum nýggjar skyldur.  



 

5 / 6 

 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Í § 1 verður heimilað landsstýrismanninum við kunngerð at víkja frá reglum í 4 løgtingslógum. 

Talan er um ásetingar, ið viðvíkja próvtøkuviðurskiftum á teimum ymsu útbúgvingarøkjunum. 

Heimildin umfatar bert broytingar í próvtøkuviðurskiftum og ikki í øðrum viðurskiftum.  

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Føroyar hava eina avtalu við danskar myndugleikar, sum javnstilla føroysk prógv við tey 

donsku. Gjøgnum hesa avtalu verða føroysk prógv eisini javnstillað við prógv í øðrum 

norðurlondum. Henda avtalan hevur við sær, at føroysk prógv eisini verða javnstillað við donsk 

prógv, um landsstýrismaðurin víkir frá reglunum um próvtøku. 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Ja Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Í stk. 1. fær landsstýrismaðurin heimild til at seta til síðis partar av galdandi lóggávu á 

útbúgvingarøkinum. Hetta verður gjørt í kunngerð , og er treytað av, at tað verður mett 

neyðugt til tess at fyribyrgja ella avmarka útbreiðslu av COVID-19, og fyri at minka um 

avleiðingarnar av, at útbúgvingarverkið hevur latið aftur, og at øll undirvísing annaðhvørt er 

steðgað ella fer fram yvir alnetið.  

 

Kunngerðirnar kunnu bert umfata viðurskifti, ið viðvíkja próvtøkum og próvtøkuhaldi og 

landsroyndini í fólkaskúlanum, á miðnámi og yrkisnámi. Í § 1, stk. 1, nr. 1-4 eru nevndar tær 

ásetingar og tær løgtingslógir, ið eru umfataðar av heimildini hjá landsstýrismanninum. Talan 

er ikki um løgtingslógirnar í síni heild, men bert um tær ásetingar, ið eru nevndar í 

uppskotinum. 

 

Løgtingslógirnar eru: 

5) Løgtingslóg nr. 62 frá 15. mai 2013 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 140 frá 18. desember 2015 

6) Løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um fólkaskúlan, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 52 frá 7. mai 2019 

7) Løgtingslóg nr. 107 frá 29. desember 1998 um støðisútbúgving innan fyrisitingar-, 

handils- og skrivstovuøkið, sum broytt við løgtingslóg nr. 32 frá 30. apríl 2015 

8) Løgtingslóg nr. 41 frá 23. apríl 1999 um støðisútbúgving innan tøkni, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 30. apríl 2015 

 

Í stk. 2 verður ásett, at ásetingar, sum verða gjørdar sbrt. hesi løgtingslóg, skulu gerast á ein 

hátt, sum tekur fyrilit fyri, at næmingar og lesandi ikki hava verri møguleikar fyri at halda 

fram við útbúgving síni ella gera seg lidnan. Hugsað verður serliga um, at landsstýrismaðurin 

skal tryggja sær, at ein broyting ikki avmarkar møguleikarnar fyri víðari lestri.  

 

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu, og nær løgtingslógin fer úr gildi aftur.  

 

  

 

Uttanríkis- og mentamálaráðið, 3. apríl 2020 

 

 

Jenis av Rana 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 

 

 

 


