LØGTINGIÐ – Ungdómstingið 2014
______________________________________________________________

Vegleiðing um Ungdómstingið 2014
Hvør kann luttaka í Ungdómstinginum
Næmingar í 9. og 10. flokkum í Føroyum kunnu luttaka í Ungdómstinginum. Hetta gera tey við at
skriva eitt lógaruppskot ella eitt uppskot til samtyktar saman við flokkinum hjá sær og senda tað til
Løgtingið. Best er, um hetta verður skipað sum liður í undirvísingini annars.
Seinasta freist at lata inn uppskot til Løgtingið er fríggjadagin 6. desember 2013.
Av teimum innsendu uppskotunum verða upp til 16 uppskot vald út. Tá uppskotini verða vald út,
verður hædd tikin fyri, at flokkar úr øllum landinum so vítt gjørligt eru umboðaðir. Harafturat
verður hugt eftir, hvussu góð uppskotini eru. Tað verður lagdur stórur dentur á, at tað sæst á
uppskotinum, at næmingarnir hava kannað gjølla tað evnið, sum teir seta fram uppskot um, og at
næmingarnir koma við góðum grundgevingum fyri teirra uppskoti.
Tá uppskotini eru vald út, skulu teir flokkar, sum hava fingið eitt uppskot ígjøgnum, velja 2 umboð
at umboða flokkin í Ungdómstinginum. Hesir 32 næmingarnir eru ungdómstingið.
Uppskotini, sum verða vald út, verða løgd á heimasíðu Løgtingsins, so allir luttakandi næmingarnir
fáa høvi til at seta seg inn í uppskotini. Hetta verður gjørt umleið ein mánað, áðrenn Ungdómstingið
verður hildið.

Nevndarviðgerð
Tey 32 umboðini, sum umboða flokkarnar á Ungdómstinginum, verða vald í 3 nevndir, sum skulu
viðgera uppskotini. Næmingarnir verða valdir í ta nevndina, sum skal viðgera tað uppskotið, sum
tey sjálvi hava sent inn.
Hvør nevnd viðger upp til 4 uppskot. Nevndin skal í minsta lagi mæla Ungdómstinginum til at fella
eitt uppskot. Nevndarlimirnir samráðast um, hvat av uppskotunum skal falla.

Spurningar til landsstýrismenninar
Møguleiki verður eisini hjá umboðunum í Ungdómstinginum at seta spurningar til
landsstýrismenninar. Spurningarnir verða endaliga orðaðir í nevndunum, men best er, um
næmingarnir fyrireika seg uppá, hvønn spurning tey kundu hugsað sær at sett onkrum av
landsstýrismonnunum, áðrenn tey koma á Ungdómstingið.
Spurningarnir verða svaraðir í tingsalinum 11. februar 2014.

Tá uppskotið skal skrivast
Á heimasíðu Løgtingsins – www.logting.fo - er ein vegleiðing um, hvussu eitt lógaruppskot ella eitt
uppskot til samtyktar verður gjørt.
Tilfar frá seinasta ungdómstingi er at finna undir bjálkanum ”Ymiskt” – ”Ungdómsting”.
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Løgtingið hevur herumframt ætlanir um í samráð við Mentamálaráðið at gera tilfar, sum kann nýtast
í undirvísingini, og sum lærarin kann brúka sum íblástur, tá hann skal undirvísa næmingunum í
grundarlagnum fyri fólkaræði og annars fyrireika næmingarnar í at luttaka í hesum tiltaki.
Næmingarnir avgera sjálvir, hvat uppskotini hjá teimum snúgva seg um, men í tilfarinum, sum
verður lagt út á heimasíðuna, verður greitt frá, hvussu lógaruppskot eru bygd upp, hvat næmingarnir
skulu gera sær greitt, áðrenn tey fara í gongd við at gera eitt uppskot, umframt onnur vegleiðing.

Skráin
10. februar 2014
Ungdómstingið byrjar við, at formaðurin bjóðar vælkomin. Formansskapur Løgtingsins leiðir
annars allar fundirnar í tingsalinum. Síðani verður nevndarviðgerð, har næmingarnir skulu viðgera
uppskotini, sum eru vald út, og skriva álit. Nevndararbeiðið fer fram allan tann fyrsta dagin.
11. februar 2014 byrjar við, at uppskotini, sum eru vald út, koma til viðgerðar í tingsalinum. Tað
verður atkvøtt um tey fyri døgurða. Klokkan 13.30 eru fyrispurningar til landsstýrismenn á skránni.
Ætlanin er at fáa sjónvarpið at senda beinleiðis frá tingviðgerðini, og at fáa aðrar fjølmiðlar at fylgja
við í viðgerðini.
Viðløgd er vegleiðandi skrá.

Ungdómstingið 2014
Anna Rein, løgfrøðingur
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Vegleiðandi skrá fyri Ungdómstingið 2014
Mánadagin 10. februar 2014
Kl. 09.00

Ungdómstinglimirnir møta í Løgtinginum

Kl. 10.00

Løgtingsformaðurin setir Ungdómstingið
Uppskotssetararnir leggja fram uppskotini. Møguleiki verður hjá
ungdómstinglimunum at seta spurningar til uppskotssetararnar og koma við
viðmerkingum.

Kl. 12.00

Døgurði

Kl. 13.00

Nevndarviðgerðir og spurningar til landsstýrismenninar verða endaliga avgreiddir.
Síðani verða ungdómstingmálini umrødd, og álit verður skrivað í øllum málunum. Í
álitunum skal verða mælt til, at minst eitt uppskot skal samtykkjast, og minst 1
uppskot skal fella.

Týsdagin 11. februar 2014
Kl. 9.30

Ungdómstinglimirnir møta í Løgtinginum

Kl. 10.00

Ungdómstingfundurin byrjar
Umboð fyri nevndirnar leggja fram álitini.
Uppskotini verða viðgjørd, og atkvøtt verður um tey.

Kl. 12.00

Døgurði

Kl. 13.00

Ungdómstinglimirnir møta í Løgtinginum

Kl. 13.30

Ófráboðaðir spurningar til løgmann og landsstýrismenn

Kl. 15.00

Móttøka
Høvi verður hjá fjølmiðlunum at hitta ungdómstinglimirnar
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