
 

Uttanríkis- og mentamálaráðið 

 

 

Dagfesting:  3. juni 2021 

Mál nr.: 21/10466 

Málsviðgjørt: HZH/JN 

Ummælistíð: 7. juni 2021/18. juni 2021 

Eftirkannað: Lógartænastan 

dagfestir  

 

Uppskot til 

 

Kunngerð um broyting í kunngerð um lestrarstuðul. 

(Miðnámsútbúgvingar í norðurlendskum samstarvi, ferðastudningur innanoyggja, áseting um 

barnsburðarfarloyvisstudning, umframt tekniskar broytingar) 

 

 

§ 1 

 

Í kunngerð nr.  107 frá 25. august 2011 um 

lestrarstuðul, sum seinast broytt við 

kunngerð nr. 116 frá 9. juli 2020 verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 1 stk. 3 verður aftan á ”stk. 2” sett: 

”, og miðnámsskúlaútbúgvingar, sum 

eru skipaðar sum liður í 

norðurlendskum samstarvi og sum 

partvís eru staðsettar uttan fyri 

Føroyar. ” 

 

2. Í § 3 verður sum stk. 9 sett: ”Stk. 9. 

Næmingur, sum tekur 

miðnámsskúlaútbúgving, sum er 

skipaðar sum liður í norðurlendskum 

samstarvi og sum partvís er staðsett 

uttan fyri Føroyar skal lata Studna 

skjalprógvaðar útreiðslur til vistarhald 

uttanlands sbr. tó stk. 6, nr. 3.” 

  

3. Í § 5 stk. 1 verður 1. pkt. orðað 

soleiðis: “Ferðastudningurin 

innanoyggja verður latin lesandi, og 

næmingum sbr. stk. 4, ið nýta 

Strandfaraskip Landsins til og frá 

skúla.” 

 

4. Í § 5 verður stk. 4 orðað soleiðis: ”Stk. 

4. Undantiknir frá treytunum í stk. 3 

eru næmingar á skúlum, sum eru 

skipaðir við heimild í løgtingslóg nr. 

66 frá 13. mai 1992 um 

húsarhaldsskúlar sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 129 frá 11. september 

2017, løgtingslóg nr. 83 frá 17. mai 

2000 um eftirskúlar, og løgtingslóg nr. 

101 frá 1. desember 1978 um studning 

til fólkaháskúlar sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 66 frá 29. mai 2017, og 

løgtingslóg nr. 46 frá 26. mars 2002 

um frískúlar, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 90 frá 9. juni 2020.” 

 

5. Í § 6 stk. 1 seinasta pkt. verður ”3” 

broytt til ”11” 

 

6. Í § 27 stk. 1 verður ”Altjóða 

Skrivstovan” broytt til: 

”Undirvísingarstýrið” 

 



 

7. Í § 27 stk. 2 verður ”Stjórin” broytt til: 

”Leiðarin”. 

 

 

§ 2 

 

Henda kunngerð kemur í gildi 1. august 

2021. 

 

 

 

Uttanríkis- og mentamálaráðið, dagfesting 

 

 

Jenis av Rana 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 

  



 

Skjal 1 

 

Heitið á skjalinum 

 

 


