
Bill Justinussen 

Kári P. Højgaard 

Magnus Rasmussen 

Løgtingið 

 

Løgtingsmál nr. 55/2016: Uppskot til samtyktar um almennar stovnar kring landið 

 

Uppskot 

til 

samtyktar 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri Løgtingið frágreiðing um, hvussu almennir 

stovnar mest skynsamt kunnu staðsetast kring landið við atliti at teimum økjum í 

Føroyum, har fáir ella eingir almennir stovnar eru í dag. 

Viðmerkingar: 

Teir flestu almennu stovnarnir eru í høvuðsstaðnum. Orsøkirnar eru fyrst og fremst søgu-

ligar. Tá Føroyar av álvara byrjaðu at mennast, hava stovnarnir natúrliga havt tørv á at 

ligið tætt hjá landsstýri og fyrisiting.  Nógvir stovnar hava nógv ár á baki og vóru upp-

runaliga ikki stórir í vavi. Sum frá er liðið, so eru uppgávurnar tó vorðnar fleiri, saman 

við vaksandi fólkatali, samfelagsmenning og nútímansgerð.  

Grundgevingarnar fyri at halda fast um avgerðina at lata almennar stovnar húsast í 

høvuðsstaðnum hava verið rímiliga góðar, so leingi sund og firðir hava skilt oyggjarnar. 

Men seinnu árini er samfelagið broytt á nógvum økjum. Sund og firðir skilja nú ikki 

longur meginøkið, har 90% av fókinum býr. Samstundis gongur tøkniliga menningin við 

óskiljandi ferð. Nú er einki til hindurs fyri, at fólk úr øllum heimsins heraðshornum sita á 

sama fundi yvir alnetið og uttan at flyta seg úr sínum skrivstovustóli.  

Nú halda grundgevingarnar ikki longur um, at tað fer at ganga út yvir tænastuna og 

effektivitetin, um ein almennur stovnur verður lagdur uttan fyri høvuðsstaðin. Tá so er, 

eiga onnur atlit at telja meiri í avgerðum um, hvar almennir stovnar skulu vera. Manna-

tilfeingið á einum almennum stovni, har vanliga vælútbúgvin fólk manna stólarnar, er ein 

týðandi ágóði fyri økið, har stovnurin er. Høvuðsstaðurin hevur í mong ár notið gott av 

hesum mongu vælútbúnu starvsfólkum, sum arbeiða á almennu stovnunum. Hesi fólk ríka 

frítíðar-, mentanar- og felagslív við síni vitan og sínum gávum. Tey eru eitt tilfeingi, sum 

fleiri onnur øki í landinum kundu fingið gleði av og sum saknast nógvastaðni. 

Fíggjarliga eru hesi arbeiðspláss eisini ein vinningur fyri tað økið, har tey verða skattað. 

Eisini her hevur høvuðsstaðurin sín stóra fyrimun. Lønirnar í almennum umsitingarstørv-

um eru bæði høgar og tryggar – og kasta tí nógv av sær í kommunukassan. Bæði umvegis 

kommunuskattin og umvegis húsarhaldsnýtsluna. Skattainntøkurnar hjá høvuðsstaðar-

kommununi tala týðiliga. Høvuðsstaðarkommunan hevur av somu orsøk bæði ráð og 

umstøður at útbyggja vælferðartilboðini í býnum, sum aftur dregur fólk til. Bygdirnar og 

smærru býirnir eru í hesum roknistykki við undirlutan.  

Henda gongd, sum her er nevnd, er einki eindømi. Vit kunnu bara hyggja til grannalond 

okkara, so síggja vit, at gongdin hevur verið tann sama – tey almennu arbeiðsplássini 

hava – í størsta mun -  verið í høvuðsstaðnum. Tó, nú er broyting komin í, og í  Danmark, 



Noregi og Svøríki er politiska skipanin farin at flyta almenn arbeiðspláss út um høvuðs-

staðin, og hetta er fyri at styrkja økini kring landið.  

Ætlanin við hesum uppskoti til samtyktar er ikki at leggja upp til, at øll almenn arbeiðs-

pláss skulu flytast úr høvuðsstaðnum. Ætlanin er at fáa landsstýrið at leggja fyri Løgtingið 

eina frágreiðing um, hvussu almennu stovnarnir skynsamt kundu verið staðsettir kring 

landið við atliti at teimum økjum í Føroyum, har fáir ella eingir almennir stovnar eru í 

dag. Ætlanin eigur at vera kjølfest við tí meginreglu, at góðar grundgevingar eru fyri 

teimum ymisku staðsetingunum. 

Vit eru ikki í iva um, at ein slík ætlan, sum so stigvíst verður verksett, kemur at gagna 

øllum tí føroyska samfelagnum – vit fara at fáa einar fjølbroyttari og sterkari Føroyar. 

Fyri at fáa eina fatan av, hvussu støðan er við almennum arbeiðsplássum kring landið, so 

fæst ein góð mynd av hesum í tveimum § 52a fyrispurningum hjá Kára P. Højgaard – 

fyrispurningur nr. 43/2015 og nr. 44/2015. 

Á Løgtingi, 7. februar 2017 
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