Álit
í
ungdómstingsmáli nr. 3/2012: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um
lestrarstuðul
8 a úr Miðvágs- Sandavágs skúla hevur lagt málið fram tann 6. februar 2012, og eftir 1. viðgerð
tann 6. februar 2012 er tað beint Rættarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 6. februar 2012.
Ein meiriluti (Karla Heinesen, Siri Hellá, Høgni Egilstoft Nielsen, Eyðrið Andreasen, Guðrun
Jonsdóttir, Nansy Poulsen, Ólavur Ludvig og Pætur Leo), mælir til at broyta uppskotið soleiðis, at
tey, sum eru undir 18 ár og ganga á miðnámsskúla, fáa kr. 1.000,- í lestrarstuðli um mánaðin.
Meirilutin metir ikki, at tey ungu, sum ganga á framhaldsdeild, hava so stóran tørv á at fáa
lestrarstuðul, so tískil metir meirilutin, at ásetingin í lógini um, at tey, sum ganga á framhaldsdeild,
eisini skulu hava lestrarstuðul, skal strikast.
Harafturat metir meirilutin, at 1.000,- krónur um mánaðin til tey, sum eru undir 18 ár, má vera nóg
mikið. Tey allarflestu, sum eru undir 18 ár, búgva heima hjá foreldrunum og hava ikki útreiðslur til
mat og leigu. Hóast hetta, so heldur meirilutin, at tey ungu undir 18 ár eisini skulu hava nakað av
lestrarstuðli, tí tað er kostnaðarmikið at ganga á miðnámsskúla, og tey flestu fáa ikki nógvan pening
frá foreldrunum til at keypa bøkur, roknimaskinu og annað fyri. Meirilutin metir, at við at gera hesa
broyting, fer tað at betra um tann ójavnan, sum er í stuðulsskipanini í dag.
Tískil setir meirilutin fram soljóðandi
broytingaruppskot
1) § 4, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Stk. 2. Talan kann vera um hægri útbúgvingar, styttri vinnuførleikagevandi útbúgvingar, miðnámsútbúgvingar ella partar av miðnámsútbúgvingum.”
2) § 7, stk. 1 verður orðað soleiðis:
“Studningur til livikostnað kann veitast umsøkjara, ið er byrjaður útbúgving, sum er
stuðulsheimilað eftir §§ 4 og 5 í hesi lóg. Tann mánaðarligi hægri studningurin er kr. 3.607, og
tann mánaðarligi lægri studningurin er kr. 1.737. Tó er mánaðarligi studningurin til lesandi
undir 18 ár, sum ganga á miðnámsútbúgvingum kr. 1.000,-. ”
Við hesari broyting mælir meirlutin Ungdómstinginum til at samtykkja uppskotið.
Ein minniluti (Jens Petur Old, Páll Rasmussen Weihe og Rani Høgnason Hansen) tekur ikki undir
við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið.

Rættarnevndin, 6. februar 2012
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