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Uppskot til  

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kringvarp (Óheft nevnd) 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um 

kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg 

nr. 163 frá 24. desember 2015, verður í § 3 

sum stk. 2 sett: 

 “Stk. 2. Landsstýrismanninum verður 

heimilað at seta óhefta nevnd at hava eftirlit 

við tíðindaflutningi Kringvarps Føroya við tí 

endamáli at tryggja politiskt óheftni. Nevndin 

skal árliga leggja fram frágreiðing um arbeiði 

sítt, undir hesum, hvussu Kringvarp Føroya 

kann tryggja politiskt óheftni. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur í 

kunngerð um arbeiði nevndarinnar, m.a. um 

tilnevning, samsýning og virksemi hennara.” 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd. 

 

Almennar viðmerkingar 
Miðflokkurin heldur, at óvildarsemið í tíðindaflutningi Kringvarps Føroya ikki livir upp til sítt 

endamál, sum tað er lýst í Public Service sáttmálanum.  

 

Tíðindaflutningur úr øllum landinum 

Javnan eru atfinningar at hoyra í almenna orðaskiftinum um, at Kringvarp Føroya, sum verður 

fíggjað við lógarásettum gjøldum á vinnuna og skattgjaldarar úr øllum landinum, ikki røkir sínar 

skyldur at varpa tíðindir úr øllum landinum, men mest úr høvuðsstaðnum. Miðflokkurin heldur, at 

hesar atfinningar eru væl grundaðar, og at Kringvarp Føroya ikki røkir hendan sjálvsagda partin av 

Public Service sáttmálanum. 

 

Innanlands tíðindi 

Miðflokkurin heldur, at Kringvarp Føroya er litað í pørtum av sínum tíðindaflutningi. Alt ov ofta 

síggja vit, at mál verða í stóran mun lýst frá einari síðu, uttan at hin síðan verður lýst nevnivert. 

Miðflokkurin heldur, at eitt nú hevur sitandi samgonga fingið merkiliga góðan frið frá Kringvarpi 

Føroya samanborið við tann ágang, sum mangan varð førdur ímóti undanfarnu samgongu. 



Miðflokkurin heldur, at í einum og hvørjum máli eigur Kringvarp Føroya at lýsa alment 

viðkomandi mál sakliga og óheft, og at Kringvarp Føroya ikki røkir sínar skyldur á hesum øki 

sambært Public Service sáttmálanum.  

 

Tíðindi uttanlands 

Sama støða heldur Miðflokkurin er galdandi við tíðindum uttan úr heimi. Miðflokkurin heldur, at 

Føroya fólk ikki verður nøktandi og sakliga upplýst um politisku støðuna eitt nú í USA og Ísrael. 

Tað tykist, sum hevur Kringvarp Føroya fjaldar dagsskráir og við vilja velur at tiga ávís tíðindi 

burtur, sum ikki tæna fjaldu dagsskránni.  

 

Sum dømi heldur Miðflokkurin, at Kringvarp Føroya ikki hevur varpað ljós á niðurstøðuna hjá 

Robert Mueller, kanningarleiðara, um málið um samansvørjing millum Trump og Russland undir 

valinum. Hinvegin lýsti Kringvarp Føroya út í æsir ákærunar um sama mál, áðrenn og í meðan 

kanningarleiðari varð settur. Men tá niðurstøðan kom, sum gekk heilt og fult ímóti ákæruni, var 

tøgn í Kringvarpi Føroya. Miðflokkurin heldur ikki, at Kringvarp Føroya kann vísa á óvildigan 

tíðindaflutning og umrøðu av politisku støðuni í USA. 

 

Eitt annað dømi er tíðindaflutningurin um politisku støðuna í Ísrael. Miðflokkurin metir, at 

tíðindaflutningurin í mong ár hevur havt tunga slagsíðu, har Ísrael verður skírt fyri bæði líkt og 

ólíkt, samstundis sum Palestina verður lýst sum offur fyri ísraelskum ágangi.  

 

Somuleiðis vil Miðflokkurin vita, um Kringvarpið fyriheldur seg atfinngarsamt til tíðindi frá CNN, 

BBC, Reuters og AP tíðindastovunum, ella um talan er ”copy-paste” tíðindaflutning.  

 

Viðmerkjarar og serfrøðingar 

Miðflokkurin heldur, at valið av viðmerkjarum og serfrøðingum í Kringvarpi Føroya ov ofta verður 

gjørt tilvitað í mun til, hvørja persónliga støðutakan hesir hava til evnið, sum er til viðgerðar. 

Hvussu verða viðmerkjarar og serfrøðingar útvaldir til kjak ella viðmerkingar í síni heild bæði í 

tíðindaflutningi og innan mentanarøkið.  

 

Eitt feskt dømi er viðgerðin av sendirøðini Gud signi Føroyar, tá ið tveir viðmerkjarar gjørdu sínar 

hugsanir klárar fyri føroya fólki. Vert er at vita, hvussu hesir viðmerkjarar vórðu útvaldir, og hví til 

dømis eingin serfrøðingur innan barnaøkið umboðandi Zarepta ella Nesvík var við í sendingini.  

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Kostnaðurin av uppskotinum verður í mun til almennar relgur um nevndarsamsýning umframt 

smávegis útreiðslur til fundarvirksemi v.m. Ein leyslig meting er, at uppskotið fer at kosta eina 

hálva millión kr. 

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1 

Ein óheft nevnd verður sett at hava eftirlit við tíðindaflutningi Kringvarps Føroya. 

Í stk. 2 er heimilað landsstýrismanninum at áseta nærri reglur um arbeiði nevndarinnar, undir hesum 

tilnevning, samsýning og virksemi hennara. 

 



Tað er landsstýrismaðurin í mentamálum, sum hevur eftirlit við, at nevndin er óheft.  

Til § 2 

Gildiskomuáseting. 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2018 

 

Bill Justinussen  Jenis av Rana 

 


