Broytingar í uppskotinum til løgtingslóg um Løgtingslóg um stuðul til listafólk, tónleikafestivalar og
almannagagnligar felagsskapir í sambandi við COVID-19.

Landsstýrismaðurin vil heita á nevndina um at gera niðanfyri nevndu broytingar í uppskotinum. Talan er um
lógartekniskar rættingar, ið TAKS hevur mælt til at gera, hetta fyri at stuðulin skal verða lættari at umsita.
Ætlanin er ikki at gera broytingar av innihaldssligum slagi.

§ 3, stk. 2:
Verandi orðing
Stk. 2. Stuðulin sbrt. stk. 1 verður roknaður eftir
talinum á endurrindaðum atgongumerkjum.
Stuðulin kann tó samanlagt í mesta lagi svara til
75% av útreiðslunum í sambandi við fyrireikingina
av viðkomandi festivali í 2020.

Nýggj orðing
Stk. 2. Stuðulin sbrt. stk. 1 verður roknaður eftir
talinum á atgongumerkjum, ið skulu endurrindast.
Stuðulin kann tó samanlagt í mesta lagi svarað til
75% av útreiðslunum í sambandi við fyrireikingina
av viðkomandi festivali í 2020.

Viðmerkingar
Ásetingin verður broytt soleiðis, at festivalur, 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 rindaði aftur, verður stuðulin rættaður samsvarandi.

§ 3, stk. 4:
Verandi orðing
Stk. 4. Stuðulin sbrt. stk. 1 er treytaður av, at
avlýsti festivalurin av praktiskum ella fíggjarligum
orsøkum ikki kann haldast seinni í 2020.

Nýggj orðing
Stk. 4. Stuðulin sbrt. stk. 1 er treytaður av, at
avlýsti festivalurin ikki verður hildin seinni í 2020.

Viðmerkingar
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.

§ 4.
Verandi orðing
§ 4. Almannagagnlig tiltøk eru tiltøk, har
almenningurin hevur atgongd ella kann luttaka
móti atgongugjaldi, tó uttan at talan er um
vinnuligt virksemi.

Nýggj orðing
§ 4. Stuðul kann veitast til tiltøk, sum eru
almannagagnlig, har almenningurin hevur atgongd
ella kann luttaka móti atgongugjaldi.

Viðmerkingar
Orðingin er broytt soleiðis, at tað er greitt, at stuðulin verður 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.

§ 5, stk. 3
Verandi orðing
Stk. 3. Er ikki gjørligt at meta um inntøkuna sbrt.
stk. 2, má almannagagnligi felagsskapurin gera
sannlíkt, at felagsskapurin fór at fáa eina ávísa
inntøku í 2020.

Nýggj orðing
Stk. 3. Er ikki gjørligt at meta um inntøkuna sbrt.
stk. 2, fær almannagagnligi felagsskapurin stuðul
svarandi til 75% av skjalprógvaðum og staðfestum
útreiðslum.

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.

§ 5, stk. 4.
Verandi orðing
Stk. 4. Stuðulin sbrt. stk. 1 er treytaður av, at
avlýstu tiltøkini av praktiskum ella fíggjarligum
orsøkum ikki kunnu haldast seinni í 2020.

Nýggj orðing
Stk. 4. Stuðulin sbrt. stk. 1 er treytaður av, at
avlýstu tiltøkini ikki verða hildin seinni í 2020.

Viðmerkingar
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.

§ 5, stk. 7.
Sett verður inn sum nýtt stk. 7:
”Stk. 7. Ítróttarfeløg undir Ítróttarsambandið Føroya eru ikki umfataði av hesi løgtingslóg.”

Viðmerkingar:
Ætlanin er, at stuðul verður játtaður beinleiðis til ÍSF, og ásett verður tí, at ítróttarfeløg undir
Ítróttarsambandi Føroya eru ikki umfataði 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.
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