Starvsskipan fyri nevnd Mentanargrunn Landsins

Við heimild í § 2 stk. 3 í kunngerð nr. 109 frá 21. september 2000, sum broytt við kunngerð nr. 156
frá 12. desember 2017 verður ásett soleiðis:
Fundarskipan
§ 1.
Formaðurin er fundarleiðari. Formaðurin og skrivarin fyrireika nevndarfundirnar og geva limunum
fundarboð við dagsskrá og hjáløgdum neyðugum skjølum í seinasta lagi eina viku framman undan
fundinum.
Um nevndin samtykkir tað, kunnu eisini onnur mál uttan fyri ásettu dagsskrá viðgerast á fundi, tí tey
hava skund og ikki eiga at útsetast til næsta fund.
Aftan á hvønn nevndarfund verður skrivað fundarfrásøgn um viðgjørd mál og tiknar avgerðir.
Ein minniluti kann krevja sína støðu tilskilaða í fundarfrásøgnini.
Fundarfrásøgnin verður send limum og varalimum. Samstundis fáa limirnir fráboðan um næsta fund.
Á fyrstkomandi nevndarfundi verður fundarfrásøgnin løgd fram til góðkenningar og undirskrivað av
teimum, ið vóru á fundinum.
Um limi berst frá at møta á fundi, skal boðast frá til formannin skjótast gjørligt, og varalimur verður
tá at møta ístaðin. Tað áliggur skrivaranum at geva varaliminum fundarboð.
Um hvørki limur ella varalimur fáa møtt á fundi, skal liminum/varaliminum verða givið høvi til,
skrivliga ella á annan hátt, at framføra síni sjónarmið um mál á dagsskránni. Um formaðurin ikki er
á fundi, er varaformaðurin fundarleiðari.
Allar avgerðir verða tiknar á nevndarfundi. Tó kann nevndin geva formanninum heilmild at broyta
avgerð nevndarinnar, tá umsøkjari søkir um at fáa freistina longda út um galdandi tíðarfreist, ella tá
umsøkjari søkir um at gera broytingar í verkætlan síni.
Nevndin er viðtøkufør, tá ið í minsta lagi 3 nevndarlimir eru á fundi.
Avgerðir verða tiknar við vanligum atkvøðumeiriluta.
Standa atkvøðurnar á jøvnum, er atkvøða formansins avgerandi.
Nevndarlimir kunnu ikki søkja starvs- ella listafólkalønir. Tó ber til at søkja til verkætlanir, tí 4 ára
skeiðið sum umboð fyri Mentanargrunnin ikki eigur at darva menta- ella listaætlanum hjá
viðkomandi.

Viðgerð av umsóknum
§ 2.
Nevndin kann senda umsóknir til ummælis hjá serkønum ella boðsenda serkønum, tá hetta verður
hildið neyðugt fyri málsviðgerðina, eins og umsøkjari kann fáa høvi at møta á fundi og geva
frágreiðing fyri at lýsa málið betur.
Avgerðir skulu verða grundgivnar, og umsøkjari skal verða kunnaður um grundgeving nevndarinnar.

Starvslønir
§ 3.
Starvslønir verða latnar eftir umsókn til Mentanargrunn Landsins, skrivað á umsóknarbløð grunsins.
Umsóknir um starvsløn verða mettar við støði í teimum upplýsingum, ið eru nevndar í umsóknini, og
skulu lúka krøvini í §1 í løgtingslóg um Mentanargrunn Landsins, og eftir nevndarinnar meting, verða
av listaligum ella fakligum dygdareyðkennum.
Lýst verður alment eftir umsóknum til starvslønir umleið 2 mánaðir undan umsóknarfreistini.
Starvslønin verður útgoldin mánaðarliga og svarar í upphædd til læraraløn á fólkaskúlans lønarstigi
21, stig 1.

Listafólkalønir
§4
Endamálið við listafólkalønunum er at bøta um korini hjá́ yrkislistafólkum, sum í játtanarskeiðnum
burturav arbeiða við list. Sambært § 4 a í kunngerð nr. 109 við broytingum.
Listafólkalønir verða latnar eftir umsókn til Mentanargrunn Landsins, skrivað á umsóknarbløð
grunsins.
Listafólkalønir verða veittar við støði í verkevni ella verkætlan, sum lýkur krøvini í § 1 í
løgtingslógini, og sum nevndin fyri Mentanargrunnin metir hava listalig ella faklig dygdareyðkenni.
Tó kunnu listafólkalønir verða veittar við støði í listaligari fakligheit ella royndum hjá umsøkjara.
Nevndin fyri Mentanargrunn Landsins tekur út frá tilmæli frá serligum faknevndum endaligu
avgerðina um, hvør fær listafólkaløn. Samlaðu útreiðslurnar skulu ikki vera meira enn tøka játtanin
til endamálið.
Tey, ið fáa listafólkaløn, skulu í útgangsstøðinum arbeiða í minsta lagi í trý ár. Sama listafólk kann
søkja listafólkaløn aftur 3. hvørt ár, tó soleiðis at samlaða skeiðið at fáa listafólkaløn kann vara í
mesta lagi níggju ár.
Yrkislistafólk kunnu ikki røkja annað fast starv, meðan teimum verður veitt listafólkaløn. Tey kunnu
hava inntøkur av teirra skapandi virksemi, meðan tey fáa listafólkaløn.

Lýst verður alment eftir umsóknum til listafólkalønir umleið 2 mánaðir undan umsóknarfreistini.
Listafólkalønin verður útgoldin mánaðarliga og svarar í upphædd til læraraløn á fólkaskúlans
lønarstigi 21, stig 1.
Íverksetanarstuðul
§ 5.
Íverksetanarstuðul verður latin eftir umsókn til Mentanargrunn Landsins, skrivað á umsóknarblað
grunsins.
Nevndin avger sjálv, hvussu nógvir íverksetanarstuðlar verða latnir, tá skal talið av stuðlum ikki verða
fleiri enn fýra í senn.
Lýst verður alment eftir umsóknum til íverksetanarstuðul umleið 2 mánaðir undan umsóknarfreistini.

Annar stuðul
§ 6.
Stuðul til ymiskar verkætlanir og annar stuðul verður latin eftir umsókn til Mentanargrunn Landsins.
Lýst verður alment eftir umsóknum til stuðul av hesum slag.

Treytir o.a.
§ 7.
Stuðulsmóttakari skal lata Mentanargrunninum roknskap og frágreiðing, tá tiltak ella verkætlan er av,
tó í seinasta lagi 1. apríl árið eftir játtanarárið. Henda áseting er eisini treyt fyri nýggjari tilsøgn.
Gongur verkætlanin yvir fleiri ár, verður frágreiðing at meta sum ávegisfrágreiðing, sum verður latin
Mentanargrunninum á hvørjum ári. Tá stuðulin er 50.000 kr., men minni enn 100.000 kr., skal
roknskapurin hava átekning, t.e. at ein uttanveltaður persónur váttar, at roknskapurin er settur upp
sambært fyriliggjandi skjølum.
Tá stuðulin er 100.000 kr. og meir, skal roknskapurin verða grannskoðaður av góðkendum
grannskoðara, og avriti av grannskoðanarprotokollini skal verða hjálagt.Starvsløn og listafólkaløn
verður latin um skattaskipanina, og tí skal starvs- ella listafólkalønarmóttakari bert lata inn frágreiðing
ella ávegisfrágreiðing.
Hevur starvs- ella listafólkalønarmóttakari fingið annan stuðul, letur hann inn roknskap fyri hendan
partin eftir vanligu reglunum.

Eftirmeting
§ 8.
Kunngerð og starvsskipan fyri Mentanargrunn Landsins og virksemi grunsins verða at eftirmeta triðja
hvørt ár eftir áheitan frá formanninum. Eftirmetingin verður gjørd av Mentamálaráðnum og nevnd
grunsins í felag.

Alment
§ 9.
Viðvíkjandi ógegni og tagnarskyldu eru vanligu reglurnar um málsviðgerð í almennu umsitingini
galdandi.
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