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Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

stuðul til tónleikafestivalar 

 

 

 

Nýtsluøki 

 

§ 1. Løgtingslógin fevnir um 

tónleikafestivalar, hvørs tiltøk eru avlýst 

ella nógv avmarkað vegna almennu 

tilmælini um fyribyrging av COVID-19. 

 

Tónleikafestivalar 

 

§ 2. Til tónleikafestival, ið er avlýstur 

vegna almennu tilmælini um fyribyrging 

av COVID-19, verður stuðul latin til at 

endurrinda afturgoldin atgongumerki til 

tónleikafestivalin. 

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 2021. 

Stk. 3. Um tónleikafestivalurin fær stuðul 

úr aðrari almennari stuðulsskipan, verður 

stuðulin sbrt. stk. 1 mótroknaður hesi 

upphædd. 

Stk. 4. Stuðulin sbrt. stk. 1 er treytaður av, 

at avlýsti festivalurin ikki verður hildin 

seinni í 2021. 

 

Umsókn 

 

§ 3. Umsókn um stuðul skal latast inn í 

seinasta lagi 1. desember 2021. 

 

§ 4. Stuðul sbrt. hesi løgtingslóg er 

treytaður av neyðugari játtan á 

løgtingsfíggjarlógini ella aðrari játtanarlóg. 

Stk. 2. Eru fleri umsóknir ella verður søkt 

um meir stuðul, enn tøk játtan er til, 

lækkar stuðulin lutfalsliga. 

 

Eftirlit og afturrindan av stuðli 

 

§ 5. Landsstýrismaðurin ella ein 

stuðulsmyndugleiki sbrt. § 6 hevur eftirlit 

við, at ásetingarnar í løgtingslógini verða 

fylgdar, og at tey, ið fáa stuðul, lúka 

treytirnar í løgtingslógini. 
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Stk. 2. Lýkur ein umsøkjari ikki longur 

treytirnar fyri at fáa stuðul, skal stuðulin 

heilt ella lutvíst rindast aftur. 

Stk. 3. Hevur ein umsøkjari í sambandi við 

umsókn um stuðul ikki givið røttu 

upplýsingar ella móti betri vitan av 

órøttum fingið stuðul, skal viðkomandi 

ella deyðsbúgv hansara gjalda ta upphædd, 

sum er fingin av órøttum. 

 

Umsiting og kæra 

 

§ 6. Landsstýrismaðurin kann eftir avtalu 

við viðkomandi landsstýrismann leggja 

stuðulsumsitingina til ein myndugleika 

undir avvarðandi landsstýrismanni. 

Stk. 2. Leggur landsstýrismaðurin sínar 

heimildir eftir løgtingslógini til 

myndugleika undir landsstýrismanninum 

ella myndugleika, sum hoyrir undir annan 

landsstýrismann, kunnu avgerðir, sum 

myndugleikin hevur tikið, ikki kærast til 

annan fyristitingarligan myndugleika. 

 

Rættarvernd og innkrevjing 

 

§ 7. Stuðulin kann ikki vera fyri rættarsókn 

fyrr enn hann er útgoldin. Avtala um 

transport er útgjaldaranum óviðkomandi. 

 

§ 8. TAKS krevur inn ov nógvan 

útgoldnan stuðul sbrt. hesi løgtingslóg. 

Stk. 2. Rindar umsøkjarin, sum hevur 

fingið stuðul sbrt. hesi løgtingslóg, ikki 

rættstundis, verður rentutilskriving framd. 

Rentutilskrivingin er 0,7% fyri hvønn 

byrjaðan mánaða. Sama er galdandi fyri 

skuldaskrivaða rentu. 

Stk. 3. Ov nógv útgoldin stuðul, ið er 

kravdur inn sbrt. stk. 1 og 2, og sum er 

fallin til gjaldingar, kann verða 

innheintaður við panting. TAKS fremur 

pantingina eftir reglunum um innkrevjing 

av skattum. 

Stk. 4. TAKS er eisini heimilað at 

innkrevja skuld og innkrevjingarkostnað 

sbrt. hesi løgtingslóg við at afturhalda í A-

inntøku hjá teimum gjaldsskyldugu sbrt. 

reglunum um hetta í løgtingslóg um 

landsskatt og kommunuskatt. 

 

Revsing 

 

§ 9. Uttan so, at størri revsing er uppiborin 

eftir aðrari lóggávu, verður revsaður við 

sekt tann, sum í sambandi við umsókn um 

stuðul letur villleiðandi upplýsingar ella 

dylur upplýsingar, sum hava týdning fyri 

avgerðina í málinum. 

Stk. 2. Tað kann verða álagt løgfrøðiligum 

persónum revsiábyrgd eftir kapitli 5 í 

revsilógini. 

 

Gildiskoma o.a. 

 

§ 10. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hon 

hevur virknað frá 1. januar 2021. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann seta 

løgtingslógina úr gildi við kunngerð. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Uppskotið verður lagt fram fyri at hjálpa tónleikafestivalum, ið eru raktir av avleiðingunum av 

COVID-19. Avleiðingarnar standast av, at myndugleikarnir fyri at basa smittuspjaðing hava 

sett almenn tilmæli í verk, sum raka tónleikafestivalarnar meint. Tilmælini hava gjørt, at 

møguleikarnir fyri at halda festivalarnar ikki hava verið til staðar vegna COVID-19. 

 

Talan er um fleiri árligar tónleikafestivalar, m.a. G!-festivalin, Summarfestivalin og Country 

Blues festivalin. 

 

Hesi tónleikatiltøk krevja neyva fyrireiking í fleiri mánaðir frammanundan. Atgongumerki 

verða seld í forsølu í góðari tíð, og eru tað hesar inntøkurnar, ið fíggja tað mesta av 

fyrireikingini. 

 

Um so er, at festivalurin ikki verður hildin, hava øll tey, sum hava keypt atgongumerki í forsølu 

krav at fáa atgongumerkini endurrindað frá fyrireikarunum, og fyrireikararnir koma at sita eftir 

við øllum undirskotinum frá fyrireikingini. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Ongin lóg er galdandi á økinum í hesum lógaruppskoti fyri 2021, men lógaruppskotið byggir 

á leistin í løgtingslóg nr. 103 frá 25.juni 2020 um stuðul til listafólk, tónleikafestivalar, 

almannagagnligar felagsskapir o.o. í sambandi við COVID-19, sum var galdandi fyri avlýst og 

avmarkaði tiltøk í 2020.  

 

Síðani tá er løgtingslóg nr.68 frá 5.mai 2021 um stuðul til listafólk í sambandi við COVID-19 

og løgtingslóg nr.69 frá 5. mai 2021 um stuðul til almannagagnligar felagsskapir og 

áhugsafeløg í sambandi við COVID-19 komnar í gildi. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Uppskotið skal tryggja tónleikafestivalum hjálp, so teir hóra undan nú og í framtíðini. Uttan 

hjálp verður tapið fyri festivalarnar stórt.  

 

Skotið verður upp at seta í verk bráðfeingisskipan at hjálpa tónleikafestivalum, sum í 

tíðarskeiðinum 1. januar 2021 til 1. september 2021 vegna COVID-19 hava avlýst ella útsett 

tiltøk. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum verður møguleiki hjá teimum, sum skipa fyri tónleikafestivalum, at fáa hjálp. 

Uppskotið skal vera við til at tryggja samfelagnum eitt virkið og blómandi mentanar- og  

listalív. 
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1.5. Ummæli og ummælisskjal 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landskassan. Mett verður, at 

meirútreiðslurnar í 2021 verða í mesta lagi 5 mió. kr.  

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri landið. Ætlanin er at leggja umsitingina 

av skipanini til TAKS, sum skal móttaka, viðgera og taka avgerð í málum um umsókn um 

stuðul. TAKS skal sostatt hava eftirlit við, at ásetingarnar í lógini verða fylgdar, og at tey, ið 

fáa stuðul, lúka treytirnar í lógini. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri skapandi vinnuna. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri tónleikafestivalar. Hesir 

fáa fíggjarligan styrk, men fáa tó eisini umsitingarligar uppgávur í sambandi við umsóknir um 

stuðul. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Eingir millumtjóðasáttmálar eru, ið viðvíkja lógaruppskotinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Eingir tvørgangandi millumtjóðasáttmálar eru, ið viðvíkja lógaruppskotinum. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Lógaruppskotið elvir ikki til markaforðingar. 

 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið inniheldur ásetingar um revsing. 

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 
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Lógaruppskotið hevur ongar skatta- og avgjaldsáleggingar. 

 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar áleggingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógarupskotið áleggur likamligum ella løgfrøðiligum persónum, ið søkja um stuðul, skyldur 

at lata rættar upplýsingar í sambandi við umsóknir um stuðul. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur heimildir til landsstýrismannin og heimilar honum eftir avtalu við 

avvarðandi landsstýrismann at leggja umsitingina av skipanini til stovn hjá viðkomandi. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Ja Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Ásetingin vísir, hvør kann søkja um stuðul sbrt. løgtingslógini. Talan er bert um 

tónleikafestivalar. Treytin fyri at fáa stuðul er, at umsøkjarin er fyriskipari av tiltaki í 2021, ið 

er avlýst vegna almennu tilmælini um fyribyrging av COVID-19. 

 

 

Til § 2 

Ásett verður, at tónleikafestivalar kunnu søkja um stuðul, um so er, at viðkomandi festivalur er 

avlýstur í 2021. Stuðulin til festivalar verður skipaður sum stuðul til at endurrinda afturgoldin 

atgongumerki og verður roknaður eftir talinum á endurrindaðum atgongumerkjum. Tað merkir, 

at viðkomandi festivalur skal skjalprógva, hvussu nógv atgongumerki festivalurin hevur fingið 

inn aftur. 

 

Stuðulsupphæddin er avmarkað til í mesta lagi at svara til 85% av útreiðslunum í sambandi við 

fyrireikingina av viðkomandi festivali í 2021. Tað vil siga, at hóast festivalurin avtalurættarliga 

hevur skyldu at endurrinda øll atgongumerkini, so fær festivalurin bert stuðul upp til 85% av tí 

upphædd, ið festivalurin hevur brúkt til fyrireikingarnar. Orsøkin til hesa avmarking er, at 

endamálið er at hjálpa festivalinum úr eini fíggjarligari kreppustøðu - ikki at landið í 

veruleikanum keypir atgongumerkini og soleiðis gevur festivalinum eitt yvirskot. 

 

Ásett verður eisini, at um tónleikafestivalurin fær stuðul úr aðrari almennari stuðulsskipan, 

verður stuðulin mótroknaður. Hugtakið “almennari stuðulsskipan” er ein stuðulsskipan, ið 

landsmyndugleikarnir hava sett í verk. Tað er ymiskt, hvussu festivalarnir eru skipaðir 

løgfrøðiliga. Summir eru skipaðir sum vinnufeløg, og tí kann hugsast, at teir kunnu lúka 

treytirnar í øðrum hjálparpakkum. Møguligur kommunalur stuðul er hinvegin ikki fevndur av 

hugtakinum. 

 

At enda verður ásett, at tað er ein treyt fyri stuðli, at viðkomandi festivalur ikki verður hildin 

seinni í 2021. Verður ein tónleikafestivalur hildin seinni í árinum, so fer viðkomandi festivalur 

at fáa inntøkur og hevur tí ikki tørv á almennum stuðli. 

 

Til § 3 

Ásett verður, at freistin at søkja um stuðul er 1. des. 2021. 

 

Til § 4 

Ásett verður, at stuðul sambært uppskotinum er treytaður av, at neyðug játtan er fingin til vega. 

Tað merkir, at um játtanin ikki røkkur til allar stuðulsumsóknirnar, ið fáa játtan um stuðul, 

lækkar stuðulin lutfalsliga. 

 

Til § 5 

Ásett verður, at landsstýrismaðurin ella annar stuðulsmyndugleiki sbrt. § 6 hevur eftirlit við, at 

ásetingarnar í lógini verða fylgdar, og at tey, ið fáa stuðul, lúka treytirnar. Um ein umsøkjari, 

ið hevur fingið stuðul, ikki longur lýkur treytirnar, t.d. tí at ein avlýstur tónleikafestivalur 

kortini verður hildin í 2021, so skal stuðulin heilt ella lutvíst rindast aftur. Hetta er eisini 
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galdandi um umsøkjari ikki hevur givið røttu upplýsingar ella móti betri vitan av órøttum hevur 

fingið stuðul. 

 

Til § 6 

Landsstýrismanninum verður heimilað at leggja umsitingina sbrt. hesi løgtingslóg til annan 

myndugleika, tá avtalan er gjørd við landsstýrismannin, ið varðar av viðkomandi myndugleika. 

Ger landsstýrismaðurin tað, er ásett, at avgerðir um stuðul ikki kunnu kærast til annan 

fyrisitingarligan myndugleika. Hetta er sama støða, sum er galdandi, um so er, at 

landsstýrismaðurin velur at umsita stuðulin sjálvur, heldur enn at leggja hann til annan 

myndugleika at umsita. 

 

Til § 7 

Í § 7 í uppskotinum verður skotið upp, at stuðulin kann ikki vera fyri rættarsókn, fyrr enn hann 

er útgoldin. Avtala um flutning er útgjaldaranum óviðkomandi. 

 

Til § 8 

Skotið verður upp, at TAKS krevur inn ov nógv útgoldnan stuðul eftir hesi lóg. 

 

Eisini verður skotið upp, at rindar tann, sum hevur móttikið stuðul ikki rættstundis, verður 

rentutilskriving framd. Rentutilskrivingin er 0,7% fyri hvønn byrjaðan mánaða. Sama er 

galdandi fyri skuldskrivaða rentu. Ov nógv útgoldin stuðul, ið er kravdur inn, sum er fallin til 

gjaldingar, kann verða innkravdur við panting. TAKS fremur pantingina eftir reglunum fyri 

innkrevjing av skattum. 

 

Eftir uppskotinum verður TAKS heimilað at innkrevja skuld og innkrevjingarkostnað við at 

afturhalda í A-inntøku hjá teimum gjaldsskyldugu sambært reglunum um hetta í løgtingslóg 

um landsskatt og kommunuskatt. 

 

Talan er um víðgongt inntriv, men hildið verður ikki, at hetta er ein trupulleiki. Tað er í 

tveimum førum, at stuðulin skal gjaldast aftur: 1) tá umsøkjari ikki longur lýkur treytirnar sbrt. 

§ 5, stk. 2 ella 2) tá viðkomandi umsøkjari ikki hevur givið røttu upplýsingar ella móti betri 

vitan av órøttum hevur fingið stuðul ella 3) tá viðkomandi umsøkjari hevur fingið sekt fyri brot 

á § 9. Í hvørgum føri verður hildið, at talan kann vera um próvligar avbjóðingar, ið áttu at ført 

við sær eina meira avmarkaða heimild. 

 

Til § 9 

Í § 9 í uppskotinum eru revsiásetingar. 

 

Skotið verður upp, at uttan so, at størri revsing er uppiborin eftir aðrari lóggávu, verður revsaður 

tann, sum í sambandi við umsókn um stuðul letur villleiðandi upplýsingar ella dylur 

upplýsingar, sum hava týdning fyri avgerðina í málinum. 

 

Tað kann vera álagt løgfrøðiligum persónum ábyrgd eftir kapitli 5 í revsilógini. 

 

Til § 10 

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

januar 2021. Landsstýrismaðurin kann seta løgtingslógina úr gildi við kunngerð. 
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Uttanríkis- og mentamálaráðið, 16. september 2021 

 

 

Jenis av Rana 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 

 

 

 


