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Álit 
 
í 
 

løgtingsmáli nr. 11/2009: Uppskot til samtyktar um at taka upp samráðingar um treytir fyri 
evru sum føroyskt gjaldoyra  
 
Sjálvstýrisflokkurin og Tjóðveldi hava lagt málið fram tann 4. august 2009, og eftir 1. viðgerð tann 
12. august 2009 er tað beint Uttanlandsnevndini. 
 
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 24. august, 2., 9. og 15. september og 7. oktober 2009.  
 
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsbankastjóran, umboð fyri peningastovnarnar og 
landsstýrismenninar í fíggjar- og uttanríkismálum. 
 
Frá umboðnum fyri peningastovnarnar fekk nevndin eintak av røðu hjá Bodil Nyboe Andersen, sum 
varð hildin á ráðstevnu tann 25. mai 2004 hjá Norðuraltlantsbólkinum í Fólkatinginum um búskapin 
í ríkisfelagsskapinum. 
 
Nevndin hevur í síni støðutakan til málið býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 
 
Meirilutin (John Johannessen, Edmund Joensen, Poul Michelsen, Jógvan á Lakjuni, Kári P. 
Højgaard og Høgni Hoydal) viðmerkir, at undir viðgerðini hava allir innkallaðir partar víst á, at 
áðrenn farið verður undir møguligar samráðingar um evru sum føroyskt gjaldoyra, tørvar okkum 
neyðugt greiningararbeiði at taka støðu út frá. Tí heldur meirilutin ikki grundarlag vera at taka undir 
við verandi orðing, men mælir til broytingaruppskot, ið skal tryggja, at neyðuga greiningararbeiðið 
verður fingið til vega. 
 
Meirilutin setir í hesum sambandi fram soljóðandi 
 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 
 
Samtyktin verður orðað soleiðis: 
 
”Løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna og leggja frágreiðing fyri Løgtingið um fortreytirnar og 
neyðugu fyrireikingarnar, ið skulu til, fyri at Føroyar kunnu nýta evru sum gjaldoyra. Frágreiðingin 
eigur at greina allar fyrimunir og vansar við atliti til innlendis- og altjóða viðurskifti.”  
 
Við hesi broyting tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 
uppskotið. 
 
Minnilutin (Karsten Hansen) viðmerkir, at so vítt minnilutin er kunnaður, eru í løtuni ongar  
ætlanir um, at Føroyar skulu søkja um limaskap í evrusamstarvinum. Hvat hendir, um útlit verða 
fyri, at vit koma at verða einsamøll um krónuna sum gjaldoyra, fer tíðin at vísa, og metir 
meinnilutin, at hesin spurningur, tá verður at taka upp til viðgerðar. Hetta samsvarar eisini við 
hugsan teirra flestu, sum vóru innkallað á fund í Uttanlandsnevndini, og stuðlar undir tey ráð, sum 
givin vóru av m.a. peningastovnum, at vit eiga at ansa okkum fyri ikki at skapa órógv um 
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gjaldoyrapolitikk okkara. Ført varð beinleiðis fram týdningurin av stabiliteti á økinum, vit vóru 
staðiliga biðin um ikki av okkara eintingum í løtuni at leggja upp til broytingar. 
 
Viðvíkjandi møguligum kanningararbeiði, ið skal til, fyri at Føroyar kunnu nýta evruna sum 
gjaldoyra, er vert at spyrja, um rætt er, sum tykist vera vorðin siður, hvørja ferð ivamál er, at seta 
kanningarbólk. Fyri fáum árum síðani lá stórur partur av almennu umsitingini lamin, tí politiski 
myndugleikin hevði sett starvsfólk í hópatali at gera sonevndu 2015 visjónsætlanina. Tá hendan var 
liðug, og har var nógv gott útgreinað og skrivað, visti eingin, hvat kostnaðarmiklu avrikini skuldu 
brúkast til. 
  
Verður spurningurin um limaskap í evrusamstarvinum aktuellur, fara hesar heilt nátúrligt at verða 
gjørdar. At skunda undir nakað, sum kann vera ikki hendir, er óneyðugt. Tí mælir minnilutin til at 
spara tann pening, ið eitt møguligt óneyðugt kanningararbeiði fer at krevja, og brúka sparda 
peningin á økjum, sum so harðliga tørva tað, serliga í hesum døgum. At brúka pening bara fyri at 
gera nakað, er ikki rætt, sum samfelagsliga støðan er. 
 
Minnilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 
 
 

Uttanlandsnevndin,  8. oktober 2009 
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