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4. januar 2019 
 

UMMÆLISSKRIV  
 

viðvíkjandi 
 

Uppskot til 
 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Búskaparráð 
(Fleiri tilmælandi partar og krav um arbeiðsroyndir) 

 
 
Fyrst er at siga, at BLF tekur undir við broytingini at hava fleiri tilmælandi partar og kravinum 
um arbeiðsroyndir. Eisini tekur BLF tekur undir við, at limir sum starvast á Fróðskaparsetri 
Føroya kunnu vera í Búskaparráðnum. 
 
Harumframt skulu vit gera hesar viðmerkingar: 
 
1. 
Um broytingin verður samtykt verður § 2, stk. 5 orðað soleiðis: 
“Limirnir í Búskaparráðnum verða valdir fyri eitt 4 ára tíðarskeið, sum byrjar 1. oktober 2019. 
Eftir 1. oktober 2019, situr eini limurin tó bert í 2 ár, og ger landsstýrismaðurin av hvør hesin 
er.” 
 
Í fyrsta lagi skulu vit vísa á, at núverandi Búskaparráð er valt fyri eitt fýra ára skeið sum endar 
31. desember 2020. Vit meta tað ikki vera rætt at skifta ráðslimir áðrenn skeiðið hjá núverandi 
limum er runnið. Tí mæla vit til at fyrsta skeiðið eftir lógarbroytingina verður frá 1. januar 2021 
til 30. september 2024. 
 
Um nýggja skipanin verður, at allir limirnir ikki skulu veljast í Búskaparráðið samstundis, mæla 
vit til, at tilmælandi partarnir skulu velja, hvør limur í fyrsta Búskaparráðnum eftir broytingina 
bert skal sita í 2 ár. 
 
2. 
Núverandi løgtingslóg um Búskaparráð sigur: 
“§ 3. Búskaparráðið ger árliga tvær konjunkturfrágreiðingar, sum verða almannakunngjørdar 
1. mars og 1. september. 
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Stk. 2. Búskaparráðið kann harumframt gera temafrágreiðingar og ráðgeva landsstýrinum í 
øðrum málum.” 
 
Við uppskotinum verður § 3 ikki broytt. 
 
BLF vil vísa á, at raðfestingin av arbeiðinum hjá Búskaparráðnum kundi hóskandi verið broytt, 
tí tørvur er á fleiri temafrágreiðingum. BLF vil tí mæla til, at ein temafrágreiðing um árið eisini 
skal vera partur av arbeiðinum hjá Búskaparráðnum. 
 
 
 

Vinarliga 
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