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Dagfesting: 28. januar 2016 

Tygara ref.:    

Máltal.: xx 

 

 

 

Løgtingsmál nr. xx/2015: Uppskot til løgtingslóg um stuðul til tíðindamiðlar 

 

Uppskot 

 

til 

løgtingslóg um stuðul til tíðindamiðlar 

(Miðlastuðulslógin) 

 

 

Útberingarstuðul 

 

§ 1. Í mun til játtan á fíggjarlógini ella aðrari játtanarlóg verður útberingarstuðul eftir skrivligari 

umsókn til landsstýrismannin latin privatum tíðindamiðlum til útbering av føroyskum 

tíðindabløðum, sum eru frítikin frá skylduni at rinda meirvirðisgjald sambært løgtingslóg um 

meirvirðisgjald. Við útbering sambært 1. pkt. skilst útbering til haldarar og sølustøð kring landið. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð nærri reglur og treytir fyri, nær og hvussu 

útberingarstuðul sambært stk. 1 kann verða latin. 

 

Stuðul til førleikamenning 

 

§ 2. Stuðul til førleikamenning verður eftir skrivligari umsókn til ta í § 3 nevndu 

miðlastuðulsnevnd latin tíðindamiðlum, einstaklingum, bólkum, feløgum o.ø. til tess at styrkja 

journalistisku og málsligu førleikarnar hjá hesum.  

Stk. 2. Miðlastuðulsnevndin verður heimilað sjálv at skipa fyri førleikamennandi tiltøkum innan 

karmarnar av teimum í stk. 1 nevndu endamálum. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð nærri reglur og treytir fyri stuðulsheimilaðum 

virksemi sambært stk. 1 og minstukrøv til umsøkjarar.  

 

Miðlastuðulsnevnd 

 

§ 3. Landsstýrismaðurin setir miðlastuðulsnevnd at taka endaliga avgerð innan fyrisitingina um 

stuðul sambært § 2.   

Stk. 2. Miðlastuðulsnevndin verður vald eftir hesum leisti: 

1) Tvey umboð eftir tilmæli frá felagnum Føroyskum Miðlafólkum, 

2) eitt umboð eftir tilmæli frá Føroya Blaðútgevarafelag,  

3) eitt umboð eftir tilmæli frá felagnum Netmiðlum, og 

4) eitt umboð eftir tilmæli frá Fróðskaparsetri Føroya, sum er  formaður í nevndini. 

Stk. 3. Fyri hvørt umboð verður valdur tiltakslimur eftir somu reglum. 
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Stk. 4. Limir og tiltakslimir verða valdir fyri trý ár og kunnu í mesta lagi sita í tvey skeið á rað.  

 

§ 4.  Miðlastuðulsnevndin ger uppskot til starvsskipan, sum landsstýrismaðurin skal góðkenna.  

Stk. 2.  Limur kann ikki taka lut í viðgerð av stuðulsumsókn frá tíðindamiðli, sum hann sjálvur 

hevur tilknýti til, ella tá tað snýr seg um viðurskifti annars, sum kunnu vekja grundaðan iva um 

gegnið hjá viðkomandi limi. 

Stk. 3. Tá limur víkir sæti ella ikki fær møtt, tekur tiltakslimur hansara við.  

Stendur á jøvnum, er formansins atkvøða avgerandi. 

Stk. 4. Løgtingslóg um fyrisitingarlóg og løgtingslóg um innlit í fyrisitingina eru galdandi fyri 

miðlastuðulsnevndina. 

§ 5. Miðlastuðulsnevndin er viðtøkufør, tá ið í minsta lagi tríggir limir eru møttir til fundar.  

Stk. 2. Formaðurin ger fundarskrá og kallar nevndina skrivliga inn til fundar til at viðgera 

umsóknir í seinasta lagi eina viku eftir, at umsóknarfreistin er farin.   

Aðrar ásetingar 

 

§ 6. Landsstýrismaðurin kunnar almenningin um møguleikan at søkja stuðul. Landsstýrismaðurin 

ger serligt oyðublað til endamálið. 

Stk. 2. Stuðul skal rindast aftur, um móttakari ikki lýkur treytir fyri stuðulsmóttøku ella ikki 

megnar at fullføra ætlan innan ásetta tíð. Landsstýrismaðurin kann, har umstøður tala fyri hesum, 

víkja frá hesi áseting. 

Stk. 3. Øll krøv eftir hesi lóg kunnu, saman við innkrevjingarkostnaði, verða innheintað við 

panting. TAKS fremur pantingina eftir reglunum í skattalógini fyri innkrevjing av skattum. 

Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð leggja heimildir sínar sambært hesi lóg til annan 

almennan myndugleika ella stovn. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin ásetir í kunngerð neyvari treytir og reglur fyri stuðulsumsitingina 

sambært § 25 í løgtingslóg um landsins játtanarskipan. 

 

Revsing 

 

§ 7. Í reglum, sum eru ásettar við heimild í § 1, stk. 2, § 2, stk. 3 og § 6, stk. 5, kunnu verða 

ásettar reglur um revsing við bót. 

Stk. 2. Feløg o.o. (løgfrøðiligir persónar) kunnu revsast sambært kap. 5 í revsilógini. 

 

Gildiskoma 

§ 8. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá 1. 

januar 2016. 
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Kap. 1. Almennar viðmerkingar 

 

Endamál og bakstøði 

Endamálið við hesi lóg er at tryggja eitt framhaldandi fjølbroytt miðlalandslag og at styrkja 

journalistisku og málsligu førleikarnar hjá miðlafólki. Hetta við at seta í verk útberingarstuðul til 

tíðindabløðini og at veita stuðul til journalistiska og málsliga førleikamenning.  

 

At hava fjøltáttaðar og dygdargóðar fjølmiðlar er grundarlag undir fólkaræðisliga samfelagnum. 

Eins og í londunum kring okkum er føroyski miðlaheimurin í støðugari broyting og partvíst 

eisini í vanda fyri at detta niðurímillum í alheims miðlameldrinum. Her heima kappast 

netmiðlarnir um skjótt søgdu tíðindini, meðan journalistisku redaktiónirnar, sum kunnu fara í 

dýpdina og viðgera mál úr fleiri sjónarhornum, alsamt eru smalkaðar og fækkaðar. Hetta sæst eitt 

nú í kanning hjá Marjuni Dalsgaard, samfelagsfrøðingi, sum í Sosialinum 18. juni 2014 

staðfestir, at á leið helmingurin av øllum størvum í miðlaheiminum eru horvin síðan 2007. 

 

Eins og vit hámeta týdningin av einum vælvirkandi public service-stovni, er eisini týðandi at 

hava livandi, dygdargóðar og fjølbroyttar privatar miðlar, sum kunnu geva almenna public 

service-stovninum neyðuga og ynskiliga redaktionella kapping.  

 

Víst kann verða á álitið Betri miðlar frá 2011, sum viðgjørdi føroyska miðlalandslagið í síni 

heild og hevði ymisk tilmæli um ábøtur. Í álitinum verður stórur dentur lagdur á eitt fjølbroytt 

fjølmiðlalandslag: 

 

“Miðlarnir eru ikki einans umráðandi fyri einstaka borgaran. Miðlarnir hava eisini ein meira 

umfatandi og víðfevndan týdning og ávirkan á gerandisdagin, politikk, búskap og samfelagið í 

síni heild. Fólkaræðið er eisini neyvt tengt at, hvussu miðlaskipanin í einum landi er sett saman. 

Fólkaræðið í sær sjálvum er ómetaliga fjølbroytt, og tí hevur tað eisini týdning, at teir miðlar, ið 

samfelagið stuðlar, eru fjølbroyttir í formi og innihaldi. Við einum fjølbroyttum miðlaúrvali 

verður leikvøllurin fyri sjálvstøðugari hugsan víðkaður umframt, at borgararnir støðugt læra at 

nýta kritiskan hugsanarhátt. Fjølbroytt eigaraviðurskifti tryggja eisini, at fleiri røddir koma 

framat og verða hoyrdar (Baker: 2007; Dwyer: 2010). Tí snýr miðlapolitikkur seg um, hvussu 

grundleggjandi rættindi sum kunningar- og talufrælsi kunnu varðveitast og mennast. Hesi 

rættindi eru nær tengd at, hvussu fríir og fjølbroyttir miðlarnir í einum samfelagi eru. Givið er, 

at miðlarnir kunnu vera við at styrkja evnini hjá borgarunum at virka í samfelagnum, og at 

miðlarnir tryggja føroyingum upplýsingar um fólkaræðisliga orðaskiftið.” 

 

Betri miðlar mælti til at veita miðlastuðul, og miðlastuðul er eisini eitt vanligt fyribrigdi í 

grannalondum okkara. Tað er tó ymiskt, hvussu stuðulin er skipaður. 

 

Tá løgtingslóg um kringvarp nýliga varð broytt, varð avrátt, at Kringvarpið framhaldandi skuldi 

hava møguleika at varpa út lýsingar, bæði í útvarpi og sjónvarpi. Men fyri at tryggja, at 

Kringvarpið er óheft av vinnuligum áhugamálum varð avgjørt, at inntøkurnar frá 

útvarpslýsingum skulu í ein miðlagrunn, ið letur útberingarstuðul til tíðindabløð og styrkir 

privatu miðlarnar á annan hátt. 
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Útberingarstuðul 

Føroysku tíðindabløðini hava í mong ár víst á, at ilt er at fáa raksturin at bera seg, eitt nú orsakað 

av, at kappingin um lýsingar hevur verið ójøvn, og at vit ikki hava havt demokratistuðul sum í 

øðrum norðurlondum. Við verandi gongd er stórur vandi fyri, at føroysku bløðini fara í søguna, 

og at vit harvið gerast fólkaræðisliga fátækari.  

 

Harumframt eiga vit ikki at undirmeta týdningin av tíðindabløðum sum partur av mentanararvi 

okkara, við tað, at talan er um keldutilfar til søguskriving og aðra gransking. Hetta sama er ikki 

galdandi fyri talgildu tíðindamiðlarnar, sum í stóran mun hvørva út í cyperspace, sohvørt 

tíðindasíðurnar verða dagførdar. 

 

Í londunum, har miðlastuðul verður veittur, er talan bæði um framleiðslustuðul og 

útberingarstuðul. Hóast alsamt størri partur verður talgildur, er enn tørvur á prentaðum bløðum 

og á stuðli til útberingina, og í summum londum eru serligar blaðpuljur til ávís bløð ella serligur 

útberingarstuðul til fjarskotin øki ella smápláss. Hildið verður, at tað serliga í smáum 

samfeløgum er týdningarmikið at stuðla sjálvari blaðútberingini, tí vandi er fyri, at bløðini 

doyggja heilt út.  

 

Í Føroyum er rákið við talgildum miðlum ella netmiðlum í ávísan mun tað sama, men enn er 

eftirspurningur eftir prentaðum bløðum, og við hesum eisini blaðútbering. Tað er tískil í stóran 

mun eisini ein demokratisk skylda, at allir borgarar, eisini teir sum búgva í útjaðaranum, hava 

møguleika fyri at fáa bløðini borin í postkassan. 

  

Eisini er vónin, at stuðul til blaðútberingina fer at leysgeva orku og tilfeingi til at skapa 

dygdarbetri journalistiskt tilfar til frama fyri fólkaupplýsingina, kjakstøðið og fólkaræðið í 

landinum. Skotið verður upp, at tey bløð, sum kunnu verða fevnd av blaðútberingarstuðlinum, 

eru tey tíðindabløð, sum  eftir lógini um meirvirðisgjald eru undantikin at gjalda meirvirðisgjald. 

Hildið verður, at hetta er ein góður og einfaldur leistur at umsita útberingarstuðulin eftir.  

 

Umsitingin av útberingarstuðlinum í § 1 skal liggja í Mentamálaráðnum, men hon kann verða 

flutt til annan stovn ella til nevnd at umsita. 

 

Førleikamenning 

Hin megintátturin í lógaruppskotinum er at veita stuðul til journalistiska og málsliga 

førleikamenning í breiðari merking.  

 

Endamálið við førleikamenningini er at stimbra óheftan, sakligan og álítandi tíðindaflutning, sum 

virðir leiðreglurnar um góðan fjølmiðlasið og onnur faklig atlit innan journalistiska yrkið. Við 

tað, at journalistikkur er ikki vart starvsheiti, eru mong, sum virka í yrkinum við ongum ella 

fáum fakligum førleikum. Samstundis hava vit onga føroyska journalistútbúgving. Tí er ynskiligt 

at styrkja fakligu førleikarnar við at stuðla persónum, feløgum, miðlum og øðrum, sum vilja 

førleikamenning innan økið.  
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Miðlar okkara hava serliga málsliga ábyrgd, og tí kann miðlastuðul eisini verða latin til málsliga 

førleikamenning í breiðum týdningi, tað kann eitt nú vera við konsulenthjálp frá málkønum á 

redaktiónini í avmarkað tíðarskeið, skeið í rættstaving, framburði og líknandi.  

Miðlastuðulsnevnd 

Umsitingin av stuðlinum til førleikamenning í § 2 skal liggja hjá eini miðlastuðulsnevnd. Í 

miðlastuðulsnevndini verða vald umboð fyri Føroysk Miðlafólk, Blaðútgevarafelag Føroya, 

Netmiðlar og Fróðskaparsetur Føroya. Skotið verður upp, at umboðið hjá Fróðskaparsetrinum er 

fastur formaður. Mett verður, at Fróðskaparsetrið sum granskingar- og vitanarstovnur hevur ein 

týdningarmiklan leiklut, og harumframt er stovnurin í eini tilgongd at skipa útbúgving á 

fjølmiðlaøkinum. Í  løtuni er “samskifti og fjølmiðlar” eisini partur av undirvísingini á 

Føroyamálsdeildini og á Námsvísindadeildini.  

 

Miðlastuðulsnevndin ger uppskot til starvsskipan fyri sítt virksemi, og annars er ætlanin at 

nevndin skal virka sjálvstøðugt og taka endaligar avgerðir um stuðul til førleikamenning. 

 

Uppskotið 

Í tilgongdini hevur dentur verið lagdur á, at politiski myndugleikin ikki skal hava til uppgávu at 

sálda ávísar miðlar til ella frá í mun til møguleikan at fáa miðlastuðulin. Heldur ikki er ynskiligt 

at seta eina redaktionella úrvalsnevnd, sum virkar eftir armslongdarprinsippinum at taka dagar 

millum miðlar, redaktiónir ella verkætlanir, soleiðis at miðlagrunnurin fer upp í umsiting. Tí er 

leisturin valdur, har tíðindabløð, sum frammanundan eru viðurkend sum tíðindabløð gjøgnum 

skattaskipanina, kunnu søkja um partvíst endurgjald fyri skjalprógvaðar flutningsútreiðslur, 

umframt stuðul til journalistiska og málsliga førleikamenning innan yrkið.   

 

Samanumtikið hava tíðindamiðlarnir ein týðandi og grundleggjandi leiklut í einum upplýstum og 

virknum fólkaræði. Føroyar eru, eins og londini kring okkum, fyri stórari ávirkan uttaneftir, og 

heimligu miðlarnir eru í harðari kapping við ein alsamt meira altjóðagjørdan miðlaheim. Eisini er 

rákið, at brúkarin velur skjót, ókeypis og stuttsøgd tíðindi fram um journalistiska góðsku. Í 

hesum miðlaveruleika ræður um at tryggja okkum eitt sterkt føroyskt miðlaútboð, lagað til tann 

veruleika, sum føroyski miðlaheimurin virkar í. At lata stuðul til útbering og til førleikamenning 

verður mett at vera týdningarmikil liður í at steðga blaðdeyðanum og at styrkja journalistisku og 

málsligu dygdina. Miðlastuðulin er sostatt eitt demokratiátak, sum ætlandi verður landi og fólki 

til frama.  

 

 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar  

Uppskotið verður mett at hava fíggjarligar avleiðingar fyri landið, tí stuðulsjáttan verður sett av 

til endamálið. Harumframt skal peningur setast av til umsiting av stuðlinum. Uppskotið hevur 

jaligar fylgjur fyri privatu miðlarnar, ið nú fáa høvi at søkja stuðul. 
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Umsitingarligar avleiðingar  

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri Mentamálaráðið, ið skal viðgera umsóknirnar 

um stuðul til útbering av tíðindabløðum. Ein miðlastuðulsnevnd verður sett at viðgera umsóknir 

um stuðul til førleikamenning. 

  

Umhvørvisligar avleiðingar  

Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar.  

   

Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur  

Uppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá 

einstaklingum, ið bera brek. Miðlastuðul til tíðindamiðlarnar má metast at hava jaligar fylgjur í 

mun til grundleggjandi poliltiska rættin í art. 10 í evropeiska mannarættindasáttmálanum, ið 

viðvíkur skrivi-, talu- og framsøgufrælsinum, harundir rættinum hjá tí einstaka at taka ímóti 

kunning. 

  

Sosialar avleiðingar  

Uppskotið hevur ongar sosialar avleiðingar.  

 

 

 

   

  

Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar  

Fyri   

kommunalar 

myndugleikar  

Fyri 

pláss/øki í 

landinum  

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/ 

felagsskapir  

Fyri 

vinnuna  

Fíggjarligar/            

búskaparligar 

avleiðingar  

Ja  Nei  Nei  Nei Ja  

Umsitingarligar            

avleiðingar  

  

Ja  Nei  Nei  Nei  Nei  

Umhvørvisligar            

avleiðingar  

  

Nei  Nei  Nei  Nei  Nei  

Avleiðingar í 

mun  

          

til altjóða 

avtalur og 

reglur  

Nei  Nei  Nei  Nei  

  

Nei  

Sosialar            

Avleiðingar    Nei  

 

Hoyring 

Lógaruppskotið hevur verið til hoyringar hjá: 
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Dimmalætting 

Fíggjarmálaráðnum 

Fróðskaparsetri Føroya 

Føroya Blaðúgevarafelag 

Føroyskum Miðlafólkum 

Kringvarpi Føroya 

Lindini 

Netmiðlum 

Norðlýsinum 

Posta 

Rás 2 

R7 

Sosialinum 

TAKS 

Uttanríkis- og Vinnumálaráðnum 

 

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Útberingarstuðul: 

Útberingarstuðul verður latin føroyskum tíðindabløðum. Við føroysk tíðindabløð skilst 

tíðindabløð sambært § 12, stk. 1, litra h, í lógini um meirvirðisgjald. Sambært løgtingstíðindum 

fyri 1991 í løgtingsmáli nr. 177 á bls. 826 til serligu viðmerkingina til § 12, stk. 1, litra h, stendur 

viðvíkjandi hugtakinum “tíðindabløð”: 

 

“Tá ið avgerast skal, um eitt blað kann metast at vera tíðindablað, meirvirðisgjaldi viðvíkjandi, 

verður dentur lagdur á fylgjandi fyritreytir:  

 

1) Um blaðið fyrst og fremst verður lisið vegna tað, ið verður skrivað av áleikandi 

(aktuellum) tíðindum. Fyri tey bløð, sum ikki kunnu geva nýggjastu tíðindi, av tí tey ikki 

koma út nóg ofta, er tað ein treyt, at innihaldið snýr seg um ella viðger evni, ið hava 

verið áleikandi síðani seinastu útgávu. 

2) um blaðið vendir sær til ein hampiliga stóran skara av lesarum. 

3) um tað viðger nógv ymisk evni. 

 

Vanlig vikubløð koma sostatt ikki undir hesa reglu.  

Harumframt kann dentur – í samband við eina heildarmeting av blaðnum – t.d. leggjast á: 

 

- um tað kann metast at líkjast tíðindablaði tekniskt og typografiskt (papír, prent, layout 

osfr.), 

- um tað verður selt í leysasølu ella bert til haldarar (felagslimir), og 

- hvussu stórt upplagið er.” 
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Fyri at lætta um umsitingina av lógini og fyri at tryggja eina samsvarandi venju, fer 

landsstýrismaðurin í mentamálum sostatt í síni málsviðgerð at fylgja fyrisitingarligu venjuni hjá 

TAKS, tá ið viðvíkur meting av, hvørt eitt blað er at meta sum eitt tíðindablað í mvg-lógarinnar 

høpi, tí tað er TAKS, sum umsitur mvg-lógina. Endamálið við útberingarstuðlinum er at styrkja 

útbering av føroysku bløðunum. Tískil eru útlendsk tíðindabløð ikki fevnd av ásetingini, hóast 

hesi sambært mvg-lógini kunnu frítakast fyri meirvirðisgjald. 

 

Við útbering skilst útbering til haldarar og sølustøð kring landið. Í mun til haldarar er sostatt 

avgerandi, hvørt viðkomandi hevur teknað seg sum haldara av prentaða tíðindablaðnum, tað skal 

sostatt onkursvegna vera gjørd ein avtala millum tíðindamiðilin og endabrúkaran.  

 

Í stk. 2 verður givið landsstýrismanninum heimild í kunngerð at áseta nærri reglur og treytir fyri, 

nær og hvussu útberingarstuðul sambært stk. 1 kann verða latin. Við “nær” skal skiljast hvussu 

ofta og til hvat ítøkiligt. Hugtakið “hvussu” skal skiljast, hvussu stuðulin verður útroknaður, har 

atlit verður tikið at játtanini til endamálið, tal á umsøkjarum v.m., sí í hesum sambandi 

heimildina hjá landsstýrismanninum at áseta nærri reglur sambært reglunum um stuðulsumsiting 

sambært landsins játtanarskipan, sbr. § 6, stk. 5 í uppskotinum. 

 

Til § 2 

Førleikamenning:  

Fyri at tryggja prinsippið um armslongd verður í § 2 ásett, at ein miðlastuðulsnevnd tekur avgerð 

um stuðul til førleikamenning í breiðari merking. Tíðindamiðlar, einstaklingar, bólkar og feløg 

o.o. kunnu søkja stuðul til at menna sínar journalistisku og málsligu førleikar. Endamálið er at 

hækka dygdina í journalistiska arbeiðinum. Í mun til útberingarstuðulin er stuðulin til 

førleikamenning ikki einans skilmarkaður til privat. Avgerðirnar hjá miðlastuðulsnevndini eru 

endaligar innan fyrisitingina, og tískil kunnu avgerðirnar ikki kærast til landsstýrismannnin. 

Hetta er eisini fyri at tryggja prinsippið um armslongd millum avgerðarmyndugleikan og 

politiska valdið. Sama prinsipp ger seg ikki galdandi í mun til útberingarstuðulin, tí har er tað 

bert mvg-frítøkan hjá TAKS, ið er avgerandi fyri, hvørt blaðútberingin er stuðulsheimilað, tí 

viðkomandi blað er at meta sum eitt tíðindablað í mvg-lógarinnar høpi. Ein eins stór málsviðgerð 

og meting verður sostatt ikki gjørd samanborið við umsitingina av stuðulinum til 

førleikamenning. 

 

Miðlastuðulsnevndin kann av sínum eintingum skipa fyri tiltøkum, ið mugu metast at vera innan 

fyri karmarnar og endamálið í ásetingini um stuðul til førleikamenning. Talan kann eitt nú vera 

um fakfestivalar, fyrilestrar, skeiðsvirksemi og verkstovur. 

 

Ásetingin í stk. 3 er ein rammuáseting, ið heimilar landsstýrismanninum í kunngerð at áseta 

nærri reglur og treytir fyri stuðulsheimilaðum virksemi, ið má metast at liggja innan fyri 

karmarnar og endamálið við journalistiskari og málsligari førleikamenning sambært lógini. 

 

Henda áseting er gjørd fyri, at landsstýrismaðurin lættliga kann laga seg til tørvin á almennum 

stuðli til ymisk førleikamennandi endamál. Av tí at tíðindamiðlamarknaðurin er skjótt 

broytiligur, verður tað mett skilagott, at landsstýrismaðurin hevur henda møguleika 

fyrisitingarliga at gera nærri reglur og treytir fyri stuðulsheimilaðum virksemi. 
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Ásetingarnar í fyrisitingarlógini og innlitslógini eru galdandi fyri virksemið hjá 

miðlastuðulsnevndini. Hetta hevði óivað verið galdandi, hóast tað ikki hevði verið positivt nevnt 

í uppskotinum. Men av tí at tað til tíðir kann vera ivi um júst henda spurning, verður ivin 

burturbeindur við positivt at skriva tað inn í lógartekstin. 

 

 

Til §§ 3-5 

Fyri at tryggja armslongdarprinsippið viðvíkjandi stuðli til førleikamenning, verður skotið upp at 

seta eina óhefta og sakkøna miðlastuðulsnevnd, ið tekur endaliga fyrisitingarliga avgerð hesum 

viðvíkjandi. At avgerðir hjá miðlastuðulsnevndini eru endaligar innan fyrisitingina, merkir, at 

avgerðir ikki kunnu kærast til landsstýrismannin, hóast reglurnar í lógini um innlit og í 

fyrisitingarlógini eru galdandi fyri nevndina. Slík avmarking í óskrivaða kærurættinum skal 

standa í lógini fyri at vera galdandi.  

 

Nevndin ger uppskot til starvsskipan, herímillum ásetingar um fundarskrá, hvør er skrivari, og 

hvussu nevndin annars skal skipa seg og sítt virksemi. Landsstýrismaðurin skal góðkenna 

uppskotið til starvsskipan. Umboðið fyri Fróðskaparsetur Føroya er formaður í nevndini.  

 

Fróðskaparsetur Føroya fer eftir ætlan undir at bjóða út fjølmiðlaútbúgving, og tískil verður ein 

fastur formansskapur í nevndini mettur at vera sera viðkomandi. Harumfrat er umboðið fyri 

Fróðskaparsetrið nokk meiri neutralt í mun til áhugamálini hjá restini av limunum, ið umboða 

ymisk áhugamál av almennum slagi innan føroyska tíðindaheimin. 

 

Til § 6 

Landsstýrismaðurin kunnar alment um møguleikan at søkja stuðul sambært lóggávuni. Hetta 

kann verða gjørt umvegis heimasíðuna hjá Mentamálaráðnum ella gjøgnum annan miðil. 

Harumframt ger landsstýrismaðurin serligt oyðublað til umsóknina, eins og ásett er lóggávuni 

um stuðul til mentan og list v.m. 

Ásetingin í stk. 3 heimilar panting eftir reglunum í skattalóggávuni, um tað skuldi hent seg, at tað 

almenna hevur eitt fíggjarligt krav mótvegis einstaklingum, tí viðkomandi ikki halda treytirnar 

fyri stuðli ella onkursvegna hava villleitt myndugleikan við skeivum upplýsingum. 

 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um útrokningargrundarlag v.m., tí verður tað í § 6, stk. 5 

víst til ásetingina um stuðulsfyrisiting sambært § 25 í løgtingslóg um landsins játtanarskipan. 

 

Um treytir fyri stuðli ikki eru loknar, verður heimilað landsstýrismanninum at krevja stuðul heilt 

ella lutvíst afturrindaðan.  

 

Til § 7 

Talan er um eina revsiáseting, um umsøkjari eitt nú ikki upplýsir, gevur skeivar ella villleiðandi 

upplýsingar, ella tíðindamiðil í sama sambandi hevur tagt burtur týðandi upplýsingar, ella 

tíðindamiðil ikki lýkur treytirnar fyri stuðli annars, soleiðis sum kann vera ásett í teimum treytum 

og reglum, sum landsstýrismaðurin ger við heimild í § 1, stk. 2, § 2, stk. 3 og § 6, stk. 5 í lógini. Í 

sambandi við revsing fyri brot á reglur ásettar við heimild í § 6, stk. 5 í lógini, er talan um tær 
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reglur viðvíkjandi stuðulsumsiting, sum landsstýrismaðurin kann áseta í kunngerð sambært § 25 í 

løgtingslóg um landsins játtanarskipan.   

 

Til § 8  

Áseting um gildiskomu og virknað. 

 

 

 

Mentamálaráðið, xx. xx. 2016 

 

 

Rigmor Dam (sign.) 

landsstýriskvinna 

 

                                                                                                                / Poul Geert Hansen (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


