Álit
í
løgtingsmáli nr. 148/2019: Uppskot til løgtingslóg um stuðul til listafólk,
tónleikafestivalar og almannagagnligar felagsskapir í sambandi við COVID-19
Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum, Jenis av Rana, hevur lagt málið fram 10. juni
2020, og eftir 1. viðgerð 12. juni 2020 er tað beint Mentanarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 17., 18. og 19. juni 2020.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við LISA, G!-festivalin, Summarfestivalin, Zarepta,
Leguhúsið í Nesvík, ÍSF, Mentanargrunnin og landsstýrismannin í uttanríkis- og mentamálum, Jenis
av Rana.
Ein samd nevnd mælir til ymsar broytingar í uppskotinum.
Nevndin heldur, at tíðarskeiðið, ið listafólk skulu kunnu fáa stuðul úr skipanini fyri, eigur at verða
longt við tveimum mánaðum í mun til uppskotið, soleiðis at tað verður frá 12. mars 2020 til 31.
august 2020. Eisini eigur at verða ásett, at stuðulin til hvørt listafólk í mesta lagi kann vera 110.000
kr. tilsamans fyri alt tíðarskeiðið.
Í mun til tónleikafestivalar heldur nevndin, at hámarkið fyri stuðulin samanlagt, sum í uppskotinum
er ásett at vera 75% av útreiðslunum í sambandi við fyrireikingina av festivalinum, eigur at verða
hækkað til 85%.
Fyri almannagagnligar felagsskapir eigur minstamarkið á 100 tús. kr. fyri mista inntøku, sum er
treytin fyri at fáa stuðul, at verða minkað niður í 50 tús. kr., so fleiri almannagagnligir felagsskapir
verða fevndir av skipanini. Hinvegin heldur nevndin, at eitt ovara mark eigur at verða sett á, soleiðis
at almannagagnligir felagsskapir, sum kunnu fáa upp til 75 prosent av mistu inntøkuni í stuðli, í
mesta lagi kunnu fáa 400 tús. kr. hvør.
Almannagagnligir felagsskapir skulu eisini, á sama hátt sum onnur, ið kunnu søkja stuðul úr
skipanini, skjalprógva sítt fíggjarliga tap.
Undir nevndarviðgerðini er komið fram, at áhugafeløg, so sum skótar og feløg, ið fáast við
føroyskan dans, ikki vórðu fevnd av hjálparpakka 2, og at tey bara partvís ella als ikki eru fevnd av
hesum uppskoti. Inntøkur frá útleigan av hølum eru í stóran mun grundarlagið undir virkseminum
hjá hesum áhugafeløgum, og tí heldur nevndin, at tey eisini eiga at verða fevnd av hesum
uppskotinum. Somuleiðis eigur mist leiguinntøka hjá almannagagnligum felagsskapum at vera
umfatað av uppskotinum.
Ein samd nevnd setir tí fram soljóðandi
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broytingaruppskot
1. Í § 1 verður sum stk. 2 sett:
“Stk. 2. Ítróttafeløg undir Ítróttasambandi Føroya eru ikki umfatað av hesi løgtingslóg.”
2. § 2, stk. 2 verður orðað soleiðis:
”Stk. 2. Stuðul verður latin til listafólk sbrt. stk. 1, ið kunnu vísa á, at tey hava verið fyri
fíggjarligum tapi vegna almennu tilmælini um fyribyrging av COVID-19 í tíðarskeiðinum
frá og við 12. mars 2020 til 31. august 2020. Stuðulin kann í mesta lagi vera 75% av
staðfestum og skjalprógvaðum tapi. Stuðulin fyri alt tíðarskeiðið kann tó í mesta lagi vera
110.000 kr. tilsamans fyri hvørt listafólk.”
3. § 3, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Stk. 2. Stuðulin sbrt. stk. 1 verður roknaður eftir talinum á atgongumerkjum, ið skulu
endurrindast. Stuðulin kann tó samanlagt í mesta lagi svara til 85% av útreiðslunum í
sambandi við fyrireikingina av viðkomandi festivali í 2020.”
4. § 3, stk. 4 verður orðað soleiðis:
“Stk. 4. Stuðulin sbrt. stk. 1 er treytaður av, at avlýsti festivalurin ikki verður hildin seinni í
2020.”
5. § 4 verður orðað soleiðis:
“§ 4. Stuðul kann veitast til tiltøk, sum eru almannagagnlig, har almenningurin hevur
atgongd ella kann luttaka móti atgongugjaldi.”
6. § 5, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Stk. 2. Stuðulin sbrt. stk. 1 kann í mesta lagi vera 75% av mistu inntøkuni, men kann tó
ongantíð vera meira enn 400.000 kr. fyri hvønn felagsskap. Mista inntøkan verður útroknað
við støði í miðal inntøkuni fyri árini 2019 og 2018, sum skal vera skjalprógvað og staðfest.”
7. § 5, stk. 3 verður orðað soleiðis:
“Stk. 3. Er ikki gjørligt at rokna mistu inntøkuna sbrt. stk. 2, fær almannagagnligi
felagsskapurin stuðul svarandi til 75% av skjalprógvaðum og staðfestum útreiðslum.”
8. § 5, stk. 4 verður orðað soleiðis:
“Stk. 4. Stuðulin sbrt. stk. 1 er treytaður av, at avlýstu tiltøkini ikki verða hildin seinni í
2020.”
9. Í § 5, stk. 5 verður “100.000 kr.” tvær staðni broytt til: “50.000 kr.”
10. Aftan á § 5, men áðrenn yvirskriftina yvir § 6, verður sum nýggj yvirskrift og nýggj § 6 sett:
”Leiguinntøkur
§ 6 Til áhugafeløg og almannagagnligir felagskapir, sum fáa munandi part av sínum
inntøkum frá hølisútleigan, og sum hava mist leiguinntøku vegna almennu tilmælini um
fyribyrging av COVID-19, verður stuðul latin.
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Stk. 2. Stuðulin sbrt. stk.1 kann í mesta lagi vera 75% av staðfestum og skjalprógvaðum tapi
av mistari leiguinntøku í tíðarskeiðinum frá og við 12. mars 2020 til 31. august 2020, men
kann tó ongantíð vera meira enn 80.000 kr. tilsamans fyri hvønn felagsskap.
Stk. 3. Hevur viðkomandi áhugafelag ella almannagagnligi felagsskapur fingið stuðul úr
aðrari almennari stuðulsskipan, verður hesin stuðul mótroknaður í stuðli sbrt. stk. 2.”
§§ 6 - 12 verða hereftir §§ 7 - 13.
11. Í § 7, stk. 1 (sum verður § 8, stk. 1) verður ”§ 8” broytt til: ”§ 9”.

Viðmerkingar:
Til broyting nr. 1.
Talan er um broyting, sum landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum hevur skotið upp, og
sum nevndin tekur undir við. Ætlanin er, at stuðul verður játtaður beinleiðis til ÍSF á egnari
høvuðskontu í eykajáttan, og ásett verður tí, at ítróttafeløg undir Ítróttasambandi Føroya eru ikki
umfatað av hesi løgtingslóg. Hetta er longu gjørt greitt í viðmerkingunum, men hildið verður, at tað
er rættast, at tað eisini verður sett beinleiðis inn í lógina. Uppskotið frá landsstýrismanninum var at
seta hetta í § 5, men nevndin metir, at tað er rættari at seta tað í § 1, sum fevnir um nýtsluøkið.
Til broyting nr. 2.
Talan er um tvær broytingar.
Tíðarskeiðið verður longt við 2 mánaðum til 31. august 2020, og eitt hámark á 110.000 kr. verður
sett á stuðulin tilsamans fyri hvørt listafólk. Sambært serligu viðmerkingunum til § 2 í
lógaruppskotinum fevnir hugtakið “listafólk” bæði um einstaklingar og bólkar. Tá talan er um
bólkar, skal hámarkið skiljast sum 110.000 kr. fyri hvønn bólk, og ikki einstaklingar í bólkinum.
Til broyting nr. 3.
Talan er um tvær broytingar.
Onnur broytingin er ein, sum landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum hevur skotið upp, og
sum nevndin tekur undir við. Ásetingin verður broytt soleiðis, at tónleikafestivalur, ið søkir um
stuðul, fær eina stuðulsupphædd, ið svarar til talið av atgongumerkjum, ið skulu rindast aftur. Tá
festivalurin endaliga hevur gjørt upp, hvussu nógv atgongumerki vóru rindað aftur, verður stuðulin
rættaður samsvarandi.
Hin broytingin er, at stuðulin samanlagt í mesta lagi kann svara til 85% av útreiðslunum í sambandi
við fyrireikingina av viðkomandi festivali í 2020, heldur enn 75% sum stendur í uppskotinum.
Til broyting nr. 4.
Talan er um broyting, sum landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum hevur skotið upp, og
sum nevndin tekur undir við. TAKS hevur gjørt vart við, at verandi orðing leggur upp til, at TAKS
skal meta um, hvørt festivalurin kann haldast seinni í ár ella ikki. Tað er ikki ætlanin, og orðingin
verður tí broytt soleiðis, at hetta er greitt.
Til broyting nr. 5.
Talan er um broyting, sum landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum hevur skotið upp, og
sum nevndin tekur undir við. Orðingin verður broytt soleiðis, at tað er greitt, at stuðulin verður
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veittur til almannagagnlig tiltøk hjá almannagagnligum felagsskapum. Tað vil siga, at ein
almannagagnligur felagsskapur, ið hevur eitt vinnuligt tiltak, ikki fær stuðul, um tað tiltakið varð
avlýst.
Til broyting nr. 6
Skoytt verður uppí, at stuðulin ongantíð kann vera meira enn 400.000 kr. Eisini verða tær
broytingar gjørdar, at mett inntøka verður broytt til mist inntøka og at útrokningargrundarlagið skal
vera skjalprógvað og staðfest.
Til broyting nr. 7
Talan er um broyting, sum landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum hevur skotið upp, og
sum nevndin tekur undir við. Hildið verður, at tað kann verða ógvuliga trupult at meta um eina
møguliga inntøku, tá ein ikki hevur undanfarin ár at samanbera við, og tí verður orðingin broytt
soleiðis, at stuðul heldur verður latin til staðfestar og skjalprógvaðar útreiðslur.
Harumframt verður meting av inntøku broytt til roknað inntøka samsvarandi broyting nr. 6
omanfyri.
Til broyting nr. 8
Talan er um broyting, sum landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum hevur skotið upp, og
sum nevndin tekur undir við. TAKS hevur gjørt vart við, at verandi orðing leggur upp til, at TAKS
skal meta um, hvørt tiltakið kann haldast seinni í ár ella ikki. Tað er ikki ætlanin, og orðingin verður
tí broytt soleiðis, at hetta er greitt.
Til broyting nr. 9
Stuðulin til almannagagnligar felagsskapir sbrt. § 5, stk. 1 er treytaður av, at metti inntøkumissurin
er í minsta lagi 100 tús. kr. Við hesi broyting verður tað minstamarkið lækkað niður í 50 tús. kr.
Til broyting nr. 10
Undir nevndarviðgerðini er komið fram, at áhugafeløg, her verður serliga hugsað um skótar og
feløg, ið fáast við føroyskan dans, ikki vórðu fevnd av hjálparpakka 2, og at tey bara partvís ella als
ikki eru fevnd av hesum uppskoti. Inntøkur frá útleigan av hølum eru í stóran mun grundarlagið
undir virkseminum hjá hesum áhugafeløgum.
Tí verður mælt til hesa víðkan av skipanini, ið tryggjar, at stuðul vegna mistar leiguinntøkur verður
latin til slík áhugafeløg, sum fáa munandi part av sínum inntøkum frá hølisútleigan.
Víðkanin av skipanini, sum henda broyting hevur við sær, fevnir eisini um stuðul vegna mistar
leiguinntøkur hjá almannagagnligum felagsskapum, sum fáa munandi part av sínum inntøkum frá
hølisútleigan.
Ásetingin merkir, at slík áhugafeløg umframt almannagagnligir felagskapir, sum fáa munandi part
av sínum inntøkum frá hølisútleigan, kunnu fáa stuðul fyri mista leiguinntøku vegna almennu
tilmælini um fyribyrging av COVID-19.
Stuðulin kann í mesta lagi vera 75% av staðfestum og skjalprógvaðum tapi av mistari leiguinntøku í
tíðarskeiðinum frá og við 12. mars 2020 til 31. august 2020, men kann tó ongantíð vera meira enn
80.000 kr. tilsamans fyri hvønn felagsskap.
Hevur viðkomandi áhugafelag ella almannagagnligi felagsskapur fingið stuðul úr aðrari almennari
stuðulsskipan, verður hesin stuðul mótroknaður.

Til broyting nr. 11
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Talan er um at konsekvensrætta eina tilvísing.

Fíggjarligar avleiðingar
Nevndini er upplýst, at ein feilur er komin fyri í uppskotinum undir pkt. 2.1 Fíggjarligar avleiðingar
fyri land og kommunur, har sagt verður, at skipanin verður mett at kosta 6 mió. kr; har átti at staðið
4 mió. kr.
Tað er trupult at meta neyvt um, hvørjar fíggjarligar avleiðingar hesar broytingar hava við sær. Í
summum førum verður stuðulsskipanin víðkað, meðan tað í øðrum førum verður sett hámark á
stuðulsveitingina. Metingin hjá nevndini er, at broytingarnar eru á leið útreiðsluneutralar.

Við hesum broytingum og viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir
Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.

Mentanarnevndin, 19. juni 2020

Djóni Nolsøe Joensen
formaður

Beinir Johannesen
næstformaður

Jóhannis Joensen

Beinta Løwe Jacobsen

Bjarni Kárason Petersen

Heðin Zachariasen

Edva Jacobsen
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