
Viðmerkingar til lógaruppskot um afturberingarskipan, eftir samrøðu við Vinnumálaráðið.

1. Sum stuðul til filmsvinnuna, hevði verið sera gott, um t.d. 5% av afturberingini fór í grunn, 
sum virkaði sum eitt ískoyti til filmsgerðina í Føroyum. Positivu avleiðingarnar av hesum 
høvdu ma. verið, at hetta hevði motiverað føroysk filmsfólk at fingið útlendskar framleiðslur 
higar og arbeitt fyri at fáa samframleiðslur í lag, sum síðani verður við til at førleikamenna 
føroyska filmsvinnuna, við tað at vit fáa roynt okkum í stórum framleiðslum, læra teirra 
arbeiðshættir og krøv at kenna og menna okkum, soleiðis at vit eru før fyri at møta krøvum 
teirra - tað veri seg við útgerð, fakligum førleikum o.s.fr.

2. Fyri at betra um møguleikarnar at føra størri føroyskar filmsverkætlanir út í lívið, hevði 
verið sera gott, um stk.3 í §6 ”Ì minsta lagi 25% av fíggjarætlanini fyri framleiðsluna í 
Føroyum skal vera útlendsk” kemur í gildi í 2023. Filmsjáttanin er, í verandi støðu, 2 
milliónir – Hetta er sera lítið, um hugt verður at miðalkostnaðinum á eini 
spælifilmsverkætlan í norðanlondum, sum liggur um 10-20 milliónir. Tí hevði verið sera gott 
um størri føroyskar filmsverkætlanir, sum annars lúka allar treytirnar í lógaruppskotinum, 
eisini fingu 25% av framleiðslukostnaðinum afturborið.

3. Umráðandi er at tryggja okkum, at føroysk filmsfólk taka lut í útlendsku framleiðslunum, 
sum koma higar. Hetta fyri at menna førleikar okkara og menna samstarvið við útlendsk 
fakfólk og framleiðsufeløg. Um møguligt er, ítøkiliga at tryggja sær hetta í lógini, hevði tað 
verið okkum kærkomið.

4. Um hugt verður eftir lógarverkinum í grannalondunum, verður eisini nevnt, at um meira enn 
80% av framleiðslukostnaðinum, liggur eftir í landinum, verða 25% av samlaða 
framleiðslukostnaðinum(100%) borin aftur. Mett verður, at hetta hevði verið sera gott eisini 
at verið galdandi í Føroyum. Bæði tí hetta eggjar útlendskum framleiðslum at leggja størsta 
partin av útreiðslunum í Føroyum og samstundis styðjar uppundir, at vit her heima betra um 
karmarnar hvat undanframleiðslu, framleiðslu og eftirframleiðslu viðvíkur, so møguligt er at 
veita eina A-Z tænastu á oyggjunum. 
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