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Dagfesting: 8. juni 2015 
Tygara ref.:    
Máltal.: 11/00051-168 
 

Svar 
 

upp á 
 
fyrispurning nr. 101/2014 frá Janus Rein, løgtingsmanni, eftir Tingskipanini § 52a um 
føroyska luttøku í Eurovision Song Contest, settur Bjørn Kalsø,  landsstýrismanni. 
 
Fyrispurningurin er soljóðandi:  
 
1. Kann landsstýrismaðurin greiða frá, um Mentamálaráðið ella Kringvarp Føroya nakrantíð 

hava kannað møguleikan til fulnar, um Føroyar kunnu luttaka í Eurovision Song Contest? 
2. Kunnu Føroyar luttaka í Eurovision Song Contest? 
3. Hvat er árligi kostnaðurin fyri eini møguligari føroyskari luttøku? 
4. Sær landsstýrismaðurin nakrar forðingar fyri føroyskari luttøku í Eurovision Song Contest? 

Um so er, kann landsstýrismaðurin so greiða frá, hvørjar hesar eru? 
5. Tekur landstýrismaðurin undir við, at Føroyar áttu at luttikið í Eurovision Song Contest? 
6. Ætlar landsstýrismaðurin at seta arbeiði í verk soleiðis, at Føroyar fara at luttaka í 

Eurovision Song Contest? 
7. Um so er, nær kunnu Føroyar luttaka fyrstu ferð? 

 

Svar 

Til 1. og 2: Mentamálaráðið og Kringvarp Føroya hava áður kannað, um Føroyar kunnu luttaka í 
Eurovision Song Contest (ESC), sum evropeiski public service-felagsskapurin European 
Broadcasting Union (EBU) skipar fyri. 
 
Kringvarp Føroya sendi í 2010 fyrispurning til EBU um “aktivan” limaskap, sum krevst fyri at 
luttaka í Eurovision Song Contest. Niðurstøðan tá var, at Føroyar ikki kundu luttaka í Eurovision  
Song Contest. Umberingin var, at tað ikki var møguligt hjá Føroyum at gerast aktivur limur í 
EBU, tí í reglugerð er ásett, at aktivur limaskapur er treytaður av, at landið er sjálvstøðugt sbrt. 
allýsing hjá ST. 
 
Londini, sum hava aktivan limaskap, luttaka um sínar kringvarpsstøðir, sum standa fyri øllum, ið 
hevur við kappingina at gera, harundir at taka ímóti uppskotum til sangir at umboða landið. 
Føroyskir tónasmiðir, tónleikarar ella sangarar hava møguleika fyri at senda uppskot til løg til 
kringvarpsstøð í øðrum landi. Verður uppskotið til lag góðkent, luttekur tað í kappingini fyri 
avvarðandi land og ikki fyri Føroyar.   
 
Til 3: Tá Føroyar ikki hava luttikið, er einki yvirlit yvir kostnaðin av eini møguligari luttøku. Vit 
hava roynt at fingið upplýst frá Íslandi, hvør kostnaðurin hjá teimum er at luttaka, fyri at hava 



 

 

 

 

MENTAMÁLARÁÐIÐ  
                                                     

 
 

Hoyvíksvegur 72  •  Postrúm 3279  •  FO-110  Tórshavn 
℡ +298 30 65 00  •  � +298 30 65 55 •  � mmr@mmr.fo • www.mmr.fo 

 
 

 

eitt samanberingargrundarlag, men tað hevur tíverri ikki eydnast okkum at fáa svar, innan fyri 
ásettu tíðarfreist.   
 
Til 4. og 5: Sum áður nevnt, hevur umberingin verið, at lond skulu vera sjálvstøðug sambært 
allýsing hjá ST fyri at luttaka. Men tað er lítið at ivast í, at tað ber til at broyta hesa støðu til 
fyrimunar fyri okkum, um nóg stór orka verður løgd í arbeiðið at røkka hesum máli. 
 
Til 6. og 7: Eg taki undir við, at Føroyar luttaka í øllum altjóða kappingum á jøvnum føti við 
onnur lond, eisini í Eurovision Song Contest.  
 
Besti háttur at vinna hesi rættindi er miðvíst arbeiði fyri at finna loysnir. Hetta kann gerast við  at 
leggja okkara ynski fyri EBU og at fáa onnur lond at stuðla okkara sjónarmið.   
 
Tað er ikki Mentamálaráðið, sum beinleiðis kann taka málið upp, tí tað eru sum nevnt 
kringvarpsstøðir, sum eru limir. Tí er neyðugt, at Kringvarp Føroyar, sum er okkara public 
service-kringvarpsstøð, søkir um “aktivan” limaskap av nýggjum, um tað skal eydnast okkum at 
luttaka í ESC. 
 
Men tað er somuleiðis neyðugt, at arbeitt verður á fleiri økjum fyri at røkka málinum. 
 
Til samanberingar kann nevnast, at Føroyar søktu um limaskap í IOC, altjóða olympisku 
nevndini í 1984. Tað málið er ikki avgreitt enn. Men fyri at leggja meira trýst á, hava fyrst 
landsstýrismaðurin í mentamálum og síðan løgmaður tikið málið upp í beinleiðis samskifti við 
Tommas Bach, forseta í IOC. Hetta er gjørt í samstarvi við ÍSF, sersambond og onnur 
avvarðandi. 
 
Sjálvur havi eg góðar vónir um, at tað fer at eydnast okkum at fáa limaskap í IOC, og at vit um 
ikki so langa tíð kunnu luttaka á olympisku leikunum undir Merkinum. Og sjálvt um 
spurningurin um limaskap í EBU ikki beinleiðis kann sammetast við IOC-limaskapin, tí málini 
eru ikki eins, so ivist eg heldur onga løtu í, at tað ber til at vinna hesi rættindi, um orka verður 
løgd í arbeiðið. Tað er tó torført at meta um, nær vit á fyrsta sinni fara at luttaka, men tað nýtist 
ikki at taka so langa tíð. 
 
 
  
 

Bjørn Kalsø 
landsstýrismaður 

 
 

 


