Álit
í
ungdómstingsmáli nr. 2/2012: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ferðslu
8.b flokkur í Miðvágs-Sandavágs skúla hevur lagt málið fram hin 6. februar 2012, og eftir 1.
viðgerð 6. februar 2012 er tað beint í Vinnunevndina.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 6. februar 2012. Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við
umboð fyri Ráðið fyri Ferðslutrygd. Nevndin fekk á fundinum handað skjal við við viðmerkingum
frá Ráðnum fyri Ferðslutrygd.
Meirilutin (Jógvan í Dímun Højgaard, Teitur Horn Baldvinsson, Tóra á Løgmansbø Bláhamar,
Hanus í Horni Nielsen, Jákup Poulsen, Eyðrið Mortansdóttir, Marita Thorsteinsson, Kristina
Mouritsen og Hervør Pálsdóttir) tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at
samtykkja uppskotið.
Í lógaruppskotinum verður skotið upp, at aldursmarkið fyri at fáa koyrikort til prutl verður sett úr 16
ár niður í 15 ár. Á fundi við Ráðið fyri Ferðslutrygd førdi ráðið fram, at tað hendir sera nógv við
menningini av heilanum hjá teimum ungu frá 15 til 16 ár. Ráðið metti ikki, at tað var ráðiligt at seta
aldurin til at fáa koyrikort til prutl niður.
Á fundi við Ráðið fyri Ferðslutrygd spurdi Vinnunevndin um ráðið hevði hagtøl fyri, hvussu nógv
doyggja í ferðsluni á prutli. Ráðið upplýsti, at 40 eru deyð í ferðsluni frá 1997-2007, av hesum eru
20 frá 15-24 ár. 29 av teimum deyðu eru menn og 11 kvinnur.
Vinnunevndin heldur, at ein stórur trupulleiki við prutl-koyring hjá ungum er, at umstøðurnar og
krøvini til at taka koyrikort til prutl eru so serstakliga vánalig. Um ein ynskir koyrikort til prutl,
kann ein lesa eitt sindur uppá í eina viku og síðan fara til roynd. Krøvini til prutl-koyrikort eiga at
verða herd. Á fundinum við Ráðið fyri Ferðslutrygd spurdi Vinnunevndin tí um, hvat ráðið helt um
krøvini til prutl-koyrikort, og um lágu krøvini kundu vera atvoldin til mongu ferðsluóhappini
millum ung. Ráðið fyri Ferðslutrygd var púra samt við Vinnunevndini í, at krøvini til prutlkoyrikort eru ov lág, og at tað kann verða atvoldin til mong ferðsluóhapp, at tey ungu ikki kenna
ferðslureglurnar.
Ráðið fyri Ferðslutrygd førdi á fundinum fram, at tað er 75% vandamiklari at koyra prutl enn at
koyra bil. Hetta kemst av, at tá ið tú koyrir bil, hevur tú vanliga trygdarbelti, tú ert vardur av airbag
og bilstellinum. Á prutli hevur tú onga verju, tey ið brúka hjálm eru bert vard av einum hjálmi.
Meirilutin er samdur við Ráðnum fyri Ferðslutrygd og heldur, at tann peningur, sum tey ungu
møguliga missa við ikki at taka koyrikort, tá ið tey eru 15, men tá ið tey eru 16, ikki kann
sammetast við tey mistu mannalív, sum standast av, um ov nógv ung fara at koyra prutl. Meirilutin
mælir tí Løgtinginum til ikki at samtykkja uppskotið.

Minnilutin (Jóanis Albert Nielsen) tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja
uppskotið. Minnilutin heldur, at ung, sum eru 15 ára gomul, kortini koyra prutl, og at tað tí átti at
verið ásett í lóg, at hetta er møguligt. Minnilutin er tó samdur við meirilutanum í, at frálæran í at
koyra prutl eigur at verða munandi betur enn hon er í dag. Fyri at fáa atgongd til at koyra prutl, eiga
øll yvir 15 ár at fara upp til eina koyriroynd, ið er á hædd við bilkoyrikort, har tey læra um allar
ferðslureglurnar.
Vinnunevndin, 7. februar 2012
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