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Leiðreglur 
í samband við 

stuðul frá loyvishavarum til 
vinnuliga førleikamenning 

 
 
 

Endamál 
 

1. Endamálið við játtanini til førleikamenning samb. § 13, stk. 2 og 3 í loyvunum til leiting 
eftir og framleiðslu av kolvetnum og í fylgiskjølum 3 til loyvini er í fyrsta lagi, at 
peningurin skal nýtast til hóskandi hægri ástøðiliga og verkliga útbúgving innan olju- og 
gassídnaðin, sum loyvishavararnir hava átikið sær at skipa fyri og seta í verk fyri starvsfólk 
hjá føroyskum myndugleikum, almennum stovnum og føroyskum fyritøkum. 

 
2. Verkætlanir, ið kunnu væntast at verða vinnuliga førleikamennandi yvirhøvur, kunnu eisini 

stuðlast. 
 
 

Krøv til stuðulsmóttakarar 
 

3. Peningur kann játtast fyritøkum, stovnum (felagsskapum) og almennum myndugleikum. Í 
serligum førum kann minni upphædd latast einstaklingum. 

 
4. Játtanir til útbúgvingarverkætlanir í skúlaverkinum skulu í høvuðsheitum latast til hægri 

útbúgvingar ella ískoytisútbúgvingar, t.d. skeið ella skeiðsrøðir. Minni upphæddir kunnu í 
serligum førum veitast miðnámsskúlum. 

 
5. Fyritøkur skulu hava eina greiða ætlan fyri førleikamenningini. Ætlanin skal miða ímóti at 

styrkja fyritøkuna og bøta um møguleikarnar fyri luttøku í olju- og gassvinnuni, jvb. tó 
eisini pkt. 2 omanfyri. 

 
Rímiligt lutfall skal vera millum kostnaðin til førleikamenning og væntaðu úrtøkuna.  

 
6. Úbúgvingar-/granskingarstovnar skulu hava eina greiða ætlan fyri førleikamenningini. 

Ætlanin skal miða ímóti at gera føroyskar fyritøkur, myndugleikar ella stovnar betri før fyri 
at luttaka í olju- og gassídnaðinum ella umsita viðurskifti viðvíkjandi hesum, jvb. tó eisini 
pkt. 2 omanfyri. 

 
7. Játtaður peningur skal nýtast til útreiðslur við beinleiðis tilknýti til førleikamenningina, t.d.  

• skeiðsútreiðslur, 
• útreiðslur í samband við keyp av undirvísarum, ráðgevum o.t. 
• ferða- og uppihaldsútreiðslur, 
• løn til fólk í granskingarútbúgving ella granskingar-/menningarstørvum 
• innanhýsis útreiðslur hjá loyvishavum við beinleiðis tilknýti til verkætlanina 
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• í serstøkum førum til útgerð, t.d. tá talan er um ein neyðugan part av eini størri 
heildarætlan. 

 
8. Játtaður peningur skal sum høvuðsregla ikki nýtast til t.d. 

• lønir ella aðrar samsýningar til starvsfólk hjá stuðulsmóttakaranum uttan so, at talan 
er um granskingar-/menningarlønir 

• felagsútreiðslur hjá stuðulsmóttakaranum til fyrisiting (overhead) 
 
 

Umsóknir / játtanir 
 

9. Umsóknir kunnu latast einum ella fleiri loyvissamtøkum. Samtøkini avgera hvørt í sínum 
lagi, hvørjum umsóknum tey ynskja at ganga á møti. 

 
10. Loyvissamtøkini kunnu sjálvi taka stig til at lata pening til førleikamenning. 
 
11. Umsóknir skulu í minsta lagi umrøða hesi viðurskifti:  
 

• Í umsókn frá vinnufyritøku e.l. skal verða greitt frá ætlanini, herundir tíðarætlan, og 
hvussu ætlanin verður við til at menna førleikan í fyritøkuni at luttaka í olju- og 
gassídnaðinum ella menna vinnuliga førleikan yvirhøvur. 

• Í umsókn frá útbúgvingarstovni ella granskingarstovni o.l. skal verða greitt frá 
ætlanini, herundir tíðarætlan, og hvussu ætlanin verður við til at menna førleikan hjá 
føroyskari vinnu at luttaka í olju- og gassídnaðinum ella menna vinnuliga førleikan 
yvirhøvur.  

• Í umsókn frá almennum stovni skal verða greitt frá ætlanini, og hvussu hon bøtir um 
førleikan hjá avvarðandi starvsfólkum at umsita viðurskifti viðvíkjandi olju- og 
gassídnaðinum ella vinnuligum viðurskiftum yvirhøvur. 

• Lýsing av fíggjarætlan í samband við verkætlanina. Í tann mun tað er møguligt skal 
verða grundgivið nøktandi fyri, at rímiligt lutfall er millum kostnaðin av førleika-
menningini og úrtøkuna, herundir møguleikan fyri, at verkætlanin verður framd. 

 
 

Uppfylging 
 
 
12. Eina ferð árliga skulu loyvissamtøkini lata Oljumálaráðnum frágreiðing fyri undanfarna 

kalendaraár til góðkenningar. Frágreiðingin skal í minsta lagi lýsa verkætlanirnar, stuðlaðar 
hava verið, herundir endamálini við verkætlanunum, í hvønn mun málini eru rokkin, og 
hvussu peningurin hevur verið nýttur. 

 
Eisini skal greiðast frá, hvørjar ætlanir loyvishavarin hevur á hesum øki  fyri komandi árið. 

 
13. Frágreiðingin skal vera Oljumálaráðnum í hendi fyri 1. mars hvørt ár. 
 
14. Oljumálaráðið avger, hvørt ein ætlan fellur undir endamálið, jvb. pkt. 1 og 2. Í ivamálum 

kann loyvishavari venda sær til ráðið, áðrenn hann tekur støðu til umsókn. Ráðið kann í 
hesum sambandi biðja um viðmerkingar frá øðrum. 

 
15. Oljumálaráðið skal skjótast møguligt hava fráboðan um játtaðan stuðul, og um broytingar 

annars seinni henda í játtaða stuðlinum. 
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16. Oljumálaráðið førir uppgerð yvir latna stuðulin og kann upplýsa alment um latnan stuðul, 

tó skal fyrilit havast fyri trúnaðarupplýsingum í samband við einstøku verkætlanirnar. 
 
17. Loyvishavari, ið veitir stuðul, kann krevja grannskoðaraváttan fyri, at peningurin er nýttur 

samsvarandi játtanini. Oljumálaráðið kann krevja at fáa váttanina til skjals. 
 
 

Annað 
 
18. Oljumálaráðið kann  loyva frávikum frá omanfyri standandi, um serlig viðurskifti tala fyri 

tí. 
 
 
 
 

Tórshavn, hin 25. februar 2003  
 
 
 

Eyðun Elttør 
landsstýrismaður 
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        Herálvur Joensen 
              aðalstjóri 

 
 


