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Løgtingið 

Tinghúsveg 1-3 

100  Tórshavn 

   

 

Dagfesting: 28. januar 2019 

Tygara ref.:    

Máltal.: 19/00017-2 

 

Svar 

 

upp á 

 

skrivligan fyrispurning nr. 46/2018 eftir tingskipanini §52a frá Honnu Jensen, løgtingskvinnu, 

settur virkandi landsstýrismanni í mentamálum, Aksel V. Johannesen,  um breytaskipanina. 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

 

1) Hvussu gongur við arbeiðinum at eftirmeta og dagføra breytaskipanina frá 2013, sum føroyskt 

miðnám er skipað eftir?  

2) Eru broytingar og dagføringar neyðugar at gera í skipanini, sum varð sett í verk fyri nú fimm 

og einum hálvum ári síðan?  

3) Hvør er tíðarætlanin hjá landsstýrismanninum fyri møguligar broytingar og teirra gildiskomu?  

4) Hvussu nógvur peningur er spardur við at farið varð yvir til breytaskipanina í 2013?  

 

Svar 

 

Til 1: Í samsvari við ætlanina hjá samgonguni var ein nevnd sett at eftirmeta gymnasialu 

breytaskipanina í februar mánaða 2017. 14 limir umboðandi skúlaleiðslur, lærararáð í skúlunum, 

Próvstovuna, Yrkisfelagið Miðnám, álitisfólk og Mentamálaráðið vóru tilnevndir. Endamálið við 

endurskoðanini var at kanna hvat virkar, og hvat kann virka betur, og eftir drúgt fundarvirksemi 

varð álit handað landsstýriskvinnuni 10. september 2018. Í álitinum verður varpað ljós á ymiskar 

avbjóðingar í skipanini, men semja var ikki í nevndini um ítøkilig uppskot til loysnir á teim 

trupulleikum, sum vórðu lýstir. Síðan álitið varð handað hevur verið arbeitt víðari í 

Mentamálaráðnum við at finna møguligar loysnir á teim avbjóðingum, víst varð á. 

 

Til 2: Eftirmetingin av breytaskipanina vísir, at breytirnar hava greiðan profil og skapa fakligt 

grundarlag fyri hægri lestri og framhaldandi útbúgving, og at tær annars røkja tey stevnumið, sum 

eru lýst í endamálsorðingini í lógini. Nakrar yvirskipaðar tillagingar eiga tó at gerast. Til dømis 

varð víst á, at bygnaðurin á hugbreytini brýtur eitt sindur frá hinum breytunum, og ein tillaging 

eigur at gerast soleiðis, at møguleikin at velja eyka A stig á ymisku breytunum gerst javnari. Mett 

varð eisini, at møguleikin at velja danskt A eigur at verða betri á øllum breytum, og at byrjanarmál 

A og framhaldsmál B eiga at verða javnsett. Í sambandi við næmingatíð varð eisini víst á fleiri 

avbjóðingar, sum eiga at verða loystar. Sum spyrjarin eisini rør uppundir, hava tvørfakligu skrivligu 

avrikini havt nógvar avbjóðingar við sær, og eftirmetingin staðfestir, at tillagingar eiga at vera gjørdar 

í sambandi við breytarverkætlanirnar, sum næmingar á øllum breytum skriva. Umframt tillagingar í 

skipanini vísir eftirmetingin eisini, at tørvur er á at dagføra námsætlaninar og skipaðari kunning og 

vegleiðing á fleiri økjum. 

 

Til 3: Mentamálaráðið fyrireikar í løtuni ítøkiligt uppskot til loysn á teim avbjóðingum, sum víst 

varð á í álitinum. Har talan er um ítøkiligar tillagingar í bygnaðinum, er tørvur á broytingum í 
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kunngerðum á økinum, og ætlanin er, at uppskot til kunngerðarbroytingar fara til hoyringar í næstu 

framtíð. 

 

Aftaná at bygnaðarbroytingar eru gjørdar í Mentamálaráðnum er ætlanin, at Nám skal hava ein 

leiðandi leiklut í menningini av námsætlanunum. Fyrireikandi arbeiðið við at dagføra 

námsætlaninar er farið í gongd, og ætlanin er, at dagførdar námsætlanir umframt vegleiðing í 

sambandi við breytaverkætlan verða klárar at taka í brúk, tá komandi skúlaár byrjar. Harumframt 

verður eisini arbeitt við at gera eina skipan við lærugreinaumboðum. 

 

Til 4: Mentamálaráðið hevur ikki neyvar útrokningar av fíggjarligu avleiðingunum av 

breytaskipanini. Tað er torført at siga, um nøkur sparing hevur verið, tí fleiri broytingar hava verið í 

virkseminum í sama tíðarskeiði.  

 

Tá ið farið varð undir breytaskipanina, metti Mentamálaráðið, at skipanin fór ikki at gerast tyngri 

fyri landskassan at reka. Fyri at gera eina meting hevur Mentamálaráðið hugt eftir 

undirvísingarvirkseminum (flokkatali) í mun til undirvísingarorku (lønarútgjaldingar til lærarar). Í 

tíðarskeiðinum frá 2012 til 2017 hevur flokkatalið á breytunum verið rættiliga støðugt. 

Lønarútgjaldingarnar á gymnasiala økinum hava verið um leið 10 % hægri í 2017 í mun til 2012. Í 

sama tíðarskeiði eru sáttmálalønirnar hækkaðar við á leið 8-9 %. Økingin í lønarútgjaldingum svarar 

nøkulunda til økingina í sáttmálahækkingunum, og tí hava útreiðslurnar í føstum prísum verið 

støðugar. Í sama tíðarskeiði hevur vøkstur verið innan sernámsfrøðiliga økið, har fleiri nýggj tilboð eru 

sett í verk. 

 

Vinarliga 

 

Mentamálaráðið 

 

 

 

Aksel V. Johannesen 
virkandi landsstýrismaður 


