Álit
í
løgtingsmáli nr. 47/2018 Uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið 2019
Kristina Háfoss, landsstýrismaður í fíggjarmálum, hevur lagt málið fram 28. september 2018, og
eftir 1. viðgerð 3. oktober er tað beint Fíggjarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á 14 fundum.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við ÍSF, Runavíkar Kommunu, Tórshavnar Kommunu
og landsstýrismenninar í ávíkavist í samferðslu-, fiskivinnu-, heilsu-, og fíggjarmálum.
Meirlutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen, Kristin Michelsen og Helena Dam á Neystabø )
vísir á, at tá núverandi samgonga á heysti 2015 við slagorðunum “Einar sjálvbjargnar,
tíðarhóskandi og samhaldsfastar Føroyar” tók við á heysti 2015, settu vit okkum fyri at loysa tær
avbjóðingar, sum hópaðust upp árini frammanundan. Vit ynsktu okkum einar sjálvbjargnar,
tíðarhóskandi og samhaldsfastar Føroyar. Vit eru nú farin undir seinasta árið í hesum valskeiði,
og sigast má, at væl er komið burturúr.
Í 8 ár á rað hevði landskassin víst hall, tilsamans 3 mia. kr., tá núverandi samgonga tók við. Vit
settu okkum fyri, ikki bara at venda halli til avlop, men eisini at loysa tær fíggjarligu
haldførisavbjóðingar, sum í høvuðsheitum komast av broytta aldursbýtinum. Avbjóðingar, sum
skiftandi stjórnir hava viljað loyst seinastu 30 árini.
Taka vit úrslitið í fíggjarlógini fyri 2019 við, hava vit samanlagt havt avlop á knappa 1,3 mia. kr.
Nettoskuld landskassans er minkað samsvarandi, og ætlanin er at gjalda niður skuld upp á 1 mia.
kr. næsta summar. Við væntaða úrslitinum fyri 2019 fer Búskapargrunnurin at hava eitt fæ á
knappa hálva mia. kr; peningur, sum skal brynja okkum til fíggjarliga verri tíðir. Fólkatalið er
vaksið við meira enn 3.000 fólkum. Vit hava vitað leingi, at talið av eldri føroyingum fer at
vaksa, men tað nýggja er, at munandi fleiri børn og ung búgva í Føroyum í dag, og er hetta ein
greið ábending um, at politikkur samgongunnar hevur eydnast. Altavgerandi fyri, at tað
framhaldandi skal vera liviligt í Føroyum er, at unga ættarliðið eisini trívist og ynskir at seta
búgv her. Millum annað fleiri útbúgvingar møguleikar, kappingarførur lestrarstuðul og
lestraríbúðir gera tað meira lokkandi fyri unga ættarliðið at búgva í Føroyum. Harafturat er tað
vorðið lættari at stovna íverksetarafeløg, eins og átøk eru gjørd at strimbra kreativa vinnu,
ferðavinnu og matstovuvinnu.
Samgongan hevur við pensjónsnýskipanini ikki bara givið verandi og komandi pensjonistum
hægri útgjald, men hevur bøtt munandi um ta haldførisavbjóðing, skiftandi stjórnir seinastu 30
árini ikki hava megnað at loyst.
Slóðbrótandi heilsunýskipanin, sum landsstýrismaðurin við hepnari hond er í ferð við at seta í
verk, hevur millum annað við sær, at føroysku sjúkrahúsini virka saman og gagnnýta tilfeingið
betur sum frá líður, øllum føroyingum at gagni. Samgongan hevur raðfest heilsuverkið sum heild
fíggjarliga; tilsamans er játtanin til heilsuverkið økt við umleið 200 mió. kr., heilsuveitingarnar
íroknaðar. Síðani samgongan tók við, eru 11 nýggir serlæknar settir, og landsstýrið arbeiðir við
at seta nýggjar serlæknar næsta ár. Samgongan vil framhaldandi raðfesta heilsuverkið,
ásannandi, at ikki bara gerast vit í miðal eldri, men eisini fleiri viðgerðar møguleikar verða í
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framtíðini.
Beinanvegin samgongan tók við, varð skattalætti settur í verk, sum gav lág- og miðalløntum ein
munandi skattalætta. 137 mió. í skattalætta vórðu lætnar fleiri enn 28.000 skattgjaldarum. Meira
enn 6.000 skattgjaldarar fingu meira enn 700 kr. um mánaðin í skattalætta. Skattalættin varð
lutvís fíggjaður við øktum gjøldum, men óheftar útrokningar vístu, at allir inntøkubólkar høvdu
meira eftir, tá hædd varð tikin fyri øktu avgjøldunum. Tey við lægstu inntøkunum mest,
sjálvandi, men øll høvdu meira eftir. Skattalættin hevði við sær, at teir sosialu skeivleikarnir,
flatskattaskipanin hevði við sær, vórðu bøttir. Eisini er flati pensjónsskatturin á 40 prosent
gjørdur stigvísur soleiðis, at tey við lægstu inntøkunum nú rinda úr 30 prosentum og uppeftir í
eftirlønarskatti. Hesin skattalætti ger stóran mun sum frá líður, tí hann hevur við sær, at munandi
fleiri krónur verða spardar upp til pensjón hjá teimum við lágu inntøkunum.
Samgongan hevur sett í verk familjuískoyti ætlað teimum familjum, sum eru veikast fyri
fíggjarliga, og fyritíðarpensjonistar hava fingið 1000 kr. meira at liva fyri um mánaðin.
Harumframt hava familjur við børnum undir skúlaaldur fingið hækkaðan barnafrádrátt í
landsskattinum. Sum liður í pensjónsskipanini verður í framtíðini rindað eftirlønargjald av
sosialum veitingum, sum koma í staðin fyri arbeiðsinntøku. Hetta ikki bara bøtir um
lívstreytirnar hjá tí einstaka í eldri árum, men er eisini við til at betra um fíggjarliga haldførið.
Fíggjarlógin 2019
Av átøkum, sum landsstýrið hevur raðfest fyri komandi ár, kunnu nevnast:
• pedagoghjálparaútbúgving
• nýggj útbúgving innan journalistikk
• styrkt háskúlatilboð
• Fróðskaparsetrið fær munandi hægri játtan
• stovnsmeting gerast av øllum týðandi fiskasløgum - ein fiskifrøðingur í starv aftrat
• játtanin til bjargingarfeløgini hækkar
• arbeitt verður framhaldandi við at fáa betri bústaðarkarmar til fólk við serligum tørvi
• eykabátur hjá Strandferðsluni
• aliumsitingin verður raðfest
• játtanin til Heilsufrøðiligu starvsstovuna hækkar
• tónleiksútflutningsstova verður sett á stovn
Samgongan leggur stóran dent á at bøta um bústaðarmøguleikarnar.
Meirilutin í Fíggjarnevndini heldur, at Hvalbiartunnilin skal gerast sum skjótast og hevur tí flutt
fram játtan upp á 19 mió kr frá 2020 til 2019. Eisini verður játtan til Hvalbiartunnilin framflutt
frá 2021 til 2020, so at hesin tunnil kann verða boraður liðugur uppá stytst møguliga tíð. At
Hvalbiartunnilin verður framskundaður merkir, at farast kann undir tunlarair norður um Fjall fyrr
enn áður ætlað. Á samferðsluøkinum hevur meirilutin harumframt raðfest 3 mió til viðlíkahald
av tunlum og brúgvum,umframt at 2 mió eru settar av til Selatraðarvegin, eins og tunnilstoymið
fær 9 milliónir á fíggjarlógini fyri 2019 og miðað verður eftir at henda upphædd hækkar í 2020,
so at tunnilin til Dals kann verða boraður so skjótt sum møguligt, og síðani til Fámjins.
Meirilutin mælir til at Samferðslumálaráðið setir ferð á at fyrireika ein komandi
Suðuroyartunnil, soleiðis at klárt verður at fara undir hesa verkætlan, tá ið Sandoyartunnilin er
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boraður.
Meirilutin heldur, at játtanin til medicoteknisk tól skal økjast, soleiðis at skundast kann undir
dagføringina av medisinskari útgerð í sjúkrahúsverkinum. Játtan verður sett av, soleiðis at farast
kann undir at koppseta dreingir fyri HPV í komandi ári.
Sáttmálasamráðingarnar seinnu árini hava víst á tørvin á framkomnum semingsstovni og einum
arbeiðsmarknaðardepli. Meirilutin hevur raðfest, at farast kann undir at menna skipanir, sum
partarnir á arbeiðsmarknaðinum hava álit á.
Skapandi vinnurnar blóma í Føroyum, og mælir meirilutin til at økja játtanina til Filmsgrunnin
við 400.000 kr. Listaskúli verður raðfestur á Sandi. Vit raðfesta máltøkni, so vit flyta føroyskt
inn á allar teir pallar, sum nýggja tøknin bjóðar okkum, og sum eru ein avbjóðing fyri føroyska
málsamfelagið, um vit ikki taka land á hesum øki. Gagnið av raddarkennaranum fáa bæði veik
og stinn, og sama kann sigast um ljóðbókaøkið, har gongd verður sett á at menna tøkniligan pall
til føroysku ljóðbøkurnar.
Meirilutin í samgonguni raðfestir arbeiðið hjá Sjósavninum, sum er týdningarmikið fyri Føroyar
sum fiskivinnutjóð. Eisini verður arbeiðið at gera Hvalastøðina við Áir lidna raðfest, og sjøtil
settur á at fyrireika flyting av Brandskúlanum til Klaksvíkar.
Fyribyrgjandi arbeiði fær framhaldandi stóran ans, eitt nú í øktari játtan til Heilbrigdi, Gigni og
KRIS.
Meirilutin mælir hesar broytingar:

Útreiðslur Inntøkur
01-10.1.03. Løgtingsarbeiði
Rakstrarj.
2.000
Løgtingið hevur sett sær sum mál at fáa dagført verandi umsitingarskipan, ið saman við nýggjari
heimasíðu og øðrum hjáskipanum, verður nýtt til stóran part av umsitingarligu málsviðgerðini í
Løgtinginum, og til at samskipa og kunna allar áhugahavarar í hesum sambandi. Loysnin skal
vera eitt framstig og effektivt amboð í gerandisdegnum hjá starvsfólkunum í umsitingini eins
væl og hjá løgtingsmonnum, umframt at bøta um møguleikan hjá øðrum áhugaðum at finna
upplýsingar í skipanini.
02-11.1.02. Løgmansskrivstovan

Rakstrarj.

-275

02-11.1.21. Umbygging í Tinganesi
Løguj.
-1.000
Í sambandi við, at Fíggjarnevndin mælir til at spara eina millión á varðveiting av Tinganesi,
mælir meirilutin í Fíggjarnevndini til at Evensens Pakkhús verður brúkt til verkætlanina
“Livandi Bátasavn” og ikki til móttøkuhøli hjá landsfyrisitingini.
03-11.1.03. Fíggjarmálaráðið
Rakstrarj.
-300
M.a. verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
03-11.1.61. Talgildu Føroyar
Rakstrarj.
-1.300
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03-15.1.04. TAKS
Rakstrarj.
Mett verður, at játtanin til TAKS kann lækkast við 550 tús. kr.

-550

M.a. verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
03-15.1.07. Føroya Gjaldstova

Rakstrarj.

-450

03-15.2.01. Hagstova Føroya
Rakstrarj.
+100
Raðfestar verða 300 tús. kr. til verkætlanina at menna hagtøl um, hvussu Føroyar liva upp til tey
17 Heimsmálini hjá Sameindu Tjóðum.
Mett verður at játtanin kann lækka kr. 200 tús.
03-18.1.02. Ymsar tænastumannaeftirlønir

Lógarbundin

-3.300

03-21.2.01. Stuðul til flutning og dupult húsarhald
Lógarbundin
700
Nýtslan av stuðli til flutning er hægri enn mett í 2018. Tískil verður lagt upp fyri hesum í
viðgerðini av fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019. Orsøkin er alsamt vaksandi talið av løntakarum
og samsvarandi vaksandi talið av borgarum, sum koyra ávísa fjarstøðu millum bústað og
arbeiðspláss.
05-11.1.05. Fiskimálaráðið
Rakstrarj.
Mett verður, at játtanin til Fiskimálaráðið kann lækkast við 50 tús. kr.

-350

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við
20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir
talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka
kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
05-31.1.06. Tilbúgving á sjógvi
Rakstrarj.
100
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 100 tús. kr. Neyðugt er at halda mastur og útgerð
á Sornfelli viðlíka og at halda aðrar rakstrar- og viðlíkahaldsútreiðslur, fyri at
kjarnorkutilbúgvingin kann verða virkin.
05-33.2.10. Landbúnaðarstuðul
Stuðulsj.
50
50 tús verða settar av til Felagið Føroysk Ross, til at ala og skráseta serføroyska rossið.
05-34.2.01. Fiskiveiðieftirlitið
Rakstrarj.
Mett verður, at játtanin til Fiskiveiðieftirlitið kann lækkast við 50 tús. kr.

-175

Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við
20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir
talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka
kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
05-34.3.01. Havstovan

Rakstrarj.
4

-150

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
05-34.3.07. Fiskivinnuroyndir

Rakstrarj.

-700

07-11.1.09. Mentamálaráðið
Rakstrarj.
-400
Játtanin verður m.a. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
07-23.1.04. Studni

Rakstrarj.

-400

07-23.1.18. Nám

Rakstrarj.

-300

07-23.1.31. Próvtøkur

Rakstrarj.

-600

07-23.2.01. Fólkaskúlin
Rakstrarj.
Mett verður, at játtanin til Fólkaskúlan kann lækkast við 500 tús. kr.

-500

07-23.3.05. Miðnámsútbúgvingar
Rakstrarj.
-1.675
Mett verður, at játtanin til Miðnámsútbúgvingar kann lækkast við kr. 1.675 tús.
M.a. verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
07-23.3.07. Tekniski skúli í Klaksvík
Løguj.
1.390
Biðið verður um at 1,39 mió. kr. verða fluttar frá 2018 til 2019 vegna tað, at ein partur av
útgerðini, sum skúlin ætlar at keypa, ikki kann latast áðrenn 15. februar 2019.
Sambært kunngerð um roknskaparverk landsins skulu útreiðslur og inntøkur, sum stava frá
vørum og tænastuveitingum, skrásetast, tá ið tær eru latnar. Vørur, latnar fram til 15. februar,
kunnu verða skrásettar upp á árið frammanundan, um keypsavtala er gjørd fyri ársskiftið.
07-23.5.06. Listaskúli á Sandoynni
Stuðulsj.
Viðmerkingar til játtanina verða orðaðar soleiðis:
”Játtanin er ætlað til fyrireiking av bygging av Listaskúla í Sandoynni, ið skal hýsa verkliga
partinum av nýggju útbúgvingini í listarligum arbeiði á Fróðskaparsetrinum.”
07-23.5.10. Musikkskúlar
Rakstrarj.
50
Upphæddin er ætlað til útreiðslur, sum ikki eru lønir, men sum eru til átøk, samstarv millum
musikkskúlar, orkesturvirksemi og líknandi.
07-23.5.13. Felagið fyri lesi- og skriviveik

Stuðulsj.

07-23.6.05. Maritimir skúlar

Rakstrarj.
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100
-1.350

Meting grundað á nýtslu í ár vísir, at játtanin í 2019 kann lækkast við kr. 1.350 tús.
M.a. verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
07-23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya
Rakstrarj.
Mett verður, at játtanin til Fróðskaparsetrið kann lækkast við kr. 875 tús.

-875

M.a. verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
07-23.7.04. Lestrarstuðul

Lógarbundin

-5.100

07-23.7.05. Lestrarlán
Stuðulsj.
-1.000
500
Meting grundað á lántøku og lánsafturgjald í ár vísir, at játtanin í 2019 netto kann lækkast við 1,5
mió. kr.
07-24.1.04. Føroyahús í Danmark
Stuðulsj.
200
Raðfestar verða kr. 100.000 til Norðuratlantiska húsið í Odense fyri at stuðla virkseminum hjá
føringafelagnum í Odense.
Raðfestar verða kr. 100.000 til Føroyingafelag í Aalborg fyri at stuðla virkseminum.
07-24.1.10. Orðabókagerð
Stuðulsj.
150 tús verða settar av til verkætlanina Føroysk/Svensk orðabók

150

07-24.1.13. Ymiskir studningar
Stuðulsj.
Raðfestar verða kr. 50.000 til stuðul til listafólk fyri at styrkja listina.

1.150

Raðfestar verða kr. 50.000 til stuðul til Listasamband Føroya.
Biðið verður um, at játtanin til Skótarørsluna verður hækkað við 750 tús. kr., sum eru ætlaðar til
at styrkja raksturin av skótadeplinum á Selatrað.
Kommunurnar kring landið hava sýnt vaksandi áhuga fyri at stimbra mentanarlívi á bygd og í
bý. Meirilutin heldur, at landið eigur at vera ein dyggari viðleikari til gagns fyri lokalsamfeløg,
mentanarlív fyri listafólk og vaksandi ferðavinnu. Tí verður skotið upp at hækka játtanina við
300.000 kr.
07-24.1.98. Raddarakennari-verkætlanin
Rakstrarj.
700
700 tús verða settar av til at menna ein føroyska raddarkennara, sum kemur bæði blindum,
sjónveikum eins og øllum sum tosa føroyskt til gagns.
07-24.1.99. Skótadepilin,
Stuðulsj.
3.000
Ætlanin er at fara undir at útbyggja skótadepilin á Selatrað. Biðið verður um, at settar verða 3,0
mió. kr. av í 2019 til at stuðla hesi útbygging.
07-24.2.01. Tónleikur, sangur og føroyskur dansur
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Stuðulsj.

50

50 tús verða settar av til virksemið hjá Tórshavnar Big Band, at styrkja rútmiska tónleikapallin í
Føroyum
07-24.2.03. Filmur
400 tús verða settar av til at stimbra føroyska filmsgerð.

Stuðulsj.

400

07-24.2.06. Leiklist
Rakstrarj.
50
Raðfestar verða kr. 50 tús. til Meginfelag Áhugaleikarafelag Føroya, fyri at styrkja
áhugaleiklistina.
07-24.2.98. Listaskúli á Sandi
Løguj.
2.000
Raðfestar verða 2 milliónir krónur til keyp og innrætting av hølum til listaskúla í Sandoynni.
07-24.3.03. Søvn landsins
Rakstrarj.
1.075
150 tús verða settar av til at fáa gongd á at menna tøkniligan pall til føroysku ljóðbøkurnar.
Biðið verður um, at kr. 925 tús. verða játtaðar til talgilding av tilfari.
07-24.3.06. Søvn landsins
Stuðulsj.
600
Raðfestar eru 450.000 krónur til Sjósavnið í Tórshavn. Í næstum verður farið undir at útbyggja
savnið, og hevur Tórshavnar Kommuna játtað 450.000 krónur til hetta arbeiðið. Fíggjarnevndin
hevur gjørt av at játta somu upphædd.
Skjalasavnið á Tvøroyri
Í 2018 varð farið undir eina sera spennandi verkætlan at skipa eitt skjalasavn í Suðuroy, sum
hevur sett sær fyri at savna hópin av teimum mongu skjølum, sum hava avgerðandi týdning fyri
søgu Føroya. Ikki minst yngru vinnulívssøgu Føroya. Henda verkætlan er skipað saman við
Tvøroyrar Býráði, sum er við í fíggingini. Meirilutin vil raðfesta hesa verkætlan við kr. 150 tús.
og mælir til at leingja verkætlanina so talan verður um eitt varandi savn.
07-24.3.09. Savnshús
Løguj.
1.130
Biðið verður um, at 1,13 mió. kr. verða fluttar frá 2018 til 2019 vegna tað, at tað ikki ber til at
fáa gjørt ábøturnar lidnar á bygningin í Smiðjugerði 5, sum Tjóðskjalasavnið og Tjóðsavnið
skulu brúka sum goymslubygning.
07-24.3.15. Hvalastøðin við Áir
Løguj.
1.300
Raðfestar verða 300.000 krónur til flyting av útgerðini á verandi brandskúla við Áir til
Klaksvíkar. Hvalastøðin við Áir, har brandskúlin nú liggur, er um at vera liðugt umvæld og
verður eftir ætlan liðug at taka í nýtslu sum nýtt ferðavinnumál í 2019. Tí er neyðugt at flyta
brandskúlan.
Biðið verður um, at 1,0 mió. kr. verða játtaðar til verkætlanina at gera hvalastøðina við Áir til
savn.
07-24.3.18. Krígssavn
Stuðulsj.
100
Raðfestar verða kr. 100.000 til Krígssavnið í Vágum, til at stuðla flytingina í nýggj hølir og
menna virksemið.
07-24.3.21. Varðveiting av mentanararvinum
Løguj.
1.000
Biðið verður um, at játtanin á 1 mió. kr. verður flutt frá 2018 til 2019. Fyrireikingar eru gjørdar,
men tað hevur ikki borið til at seta gongd á arbeiðið í 2018. Múrverkið í verandi bakkaverju í
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Kirkjubø er kannað og neyðturviliga umvælt, men tað er alneyðgt at verkætlanin við
meiriaumfatandi bakkaverju verður gjøgnumførd. Tjóðsavnið og Landsverk hava boðað frá, at
klárt er at fara í gongd við verkætlanina tíðliga í 2019.
07-24.3.29. Rocksavn
Stuðulsj.
100
Fyri at arbeiðið við at savna, varðveita og lýsa føroysku rocksøguna kann halda fram í 2019, verður
biðið um, at 100 tús. kr. verða játtaðar til Føroya Rocksavn.
07-24.3.30. Undirsjóvarsavn

Stuðulsj.

100

07-24.3.31. Víkingagarðurin í Hovi
Stuðulsj.
150
Raðfestar verða 150.00 krónur, soleiðis at lokala ætlanin at byggja víkingaskip í Hovi kann fara í
gongd.
07-24.5.01. Studningur til Kirkjugrunnin
Stuðulsj.
300
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 300 tús. kr. í sambandi við prestasetan afturat til
prestagjaldið í Hoyvík.
07-24.6.06. Ítróttarsamband Føroya
Stuðulsj.
200
Felagið ger eitt stórt og týðandi arbeiði fyri føroyskan ítrótt. Játtanin í Fíggjarlógaruppskotinum
er í 2019 tann sama sum í 2018. Tessvegna raðfestir meirilutin kr 200 tús til ÍSF.
07-24.6.08. Hugasamband Føroya
Stuðulsj.
50
Raðfestar verða kr. 50.000 til Hugasamband Føroya, til at stuðla og menna virkseminum hjá
felagnum.
11-11.1.24. Heilsu- og innlendismálaráðið
Rakstrarj.
-175
Játtanin verður m.a. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
11-20.1.07. Tiltøk móti rúsdrekkamisnýtslu

Stuðulsj.

300

11-20.1.10. Koppsetingar
Lógarbundin
600
Raðfestar verða 600.000 krónur til at koppseta dreingir. Ætlanin er at byrja at koppseta 12 ára
gamlar dreingir í summar. Lagt er upp fyri, at ætlan kann gerast fyri, hvussu dreingir, ið eru eldri
enn 12 ár eisini kunnu fáa tilboðið.
11-20.2.02. Heilsutrygd

Rakstrarj.

-100

11-20.2.03. Heilsutrygdarveitingar

Rakstrarj.

-2.300

11-20.2.04. Kommunulæknaskipanin
Rakstrarj.
-100
Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
11-20.2.05. Útbúgving av yngri læknum

Rakstrarj.
8

-125

Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
11-20.2.11. Ílegusavnið
Rakstrarj.
-50
Játtanin verður lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
11-20.3.04. Landssjúkrahúsið
Rakstrarj.
50
Játtanin er ætlað til útgerð vm. í samband við frítíðarvirksemi á sjúklingahotellinum í
Keypmannhavn.
11-20.3.06. Medicoteknisk tól
Løguj.
1.300
Tað er ein sannroynd, at stórur tørvur er á framkomnari útgerð í sjúkrahúsverkinum. Og at
tøknin er í støðugari menning. Tað er eisini týðandi, at grundleggjandi tøknin á sjúkrahúsunum
er í ordan, og har mugu vit staðfesta, at røntgenútgerðin á Suðuroyar Sjúkrahúsi má dagførast.
Av játtanini til medicoteknisk tól skal játtast nýggj røntgen til Suðuroyar Sjúkrahús, eins og
Landssjúkrahúsið og Klaksvíkar Sjúkrahús hava fingið.
11-20.3.19. Serstakur sjúkrahúsheilivágur
Rakstrarj.
Talan er um høvuðskontu til heilivág, ið bert verður latin á sjúkrahúsum.

1.500

Játtanin í 2018 er 44,1 mió. kr. Í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2019 eru játtaðar 49,1 mió. kr. Mælt
verður til at hækka játtanina við 1,5 mió. kr. afturat. Harvið hækkar játtanin 15% frá 2018 til 2019.
Hetta orsakað av øktum virksemi, hækkaðum prísum og nýggjum heilivági.
11-20.4.02. Viðgerðarstovnurin Heilbrigdi
Rakstrarj.
1.300
Uppraðfesting av rakstrarkontu hjá Heilbrigdinum við 1.3 milliónum krónum. Stovnurin hevur í
fleiri ár staðið í stað við játtan og hevur bráfeingis tørv á uppraðfesting. Serliga er tørvur á at
útbúgva starvsfólk – bæði viðgerar í Minnesota-viðgerðini og starvsfólk annars – endurstovna
familjuviðgerð, uppnormeringum, soleiðis at til bera at taka sjúklingar inn hvønn dag í vikuni,
fáa sálarfrøðing atknýttan og annars styrkja fakligu góðskuna í viðgerðini.
11-20.4.04. Viðgerðarstovnurin Frælsi
Rakstrarj.
300
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 300 tús. kr. til at styrkja viðgerðartilboðið.
11-37.4.02. Umhvørvisstovan
Rakstrarj.
1.900
Raðfestar eru 600.000 krónur til umhvørvisátøk. Ætlanin er at menna náttúruverndarøkið
umframt at fáa sett sjøtil á arbeiðið við árinsmetingum av firðunum.
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Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum er lagt fyri
Løgtingið við ætlan um at yvirtaka málsøkini kort- og landmátingarmyndugleika. Gildiskoma er
sett at verða 1. apríl 2019, tó viðvíkjandi kortmyndugleikanum á sjónum 1. januar 2020.
Mett verður, at kostnaðurin av landkortpartinum verður umleið 2,6 mió. kr., meðan kostnaðurin
av sjókortpartinum verður mettur til minst 5,6 mió. kr.
Førleikar og manning
Neyvan verður ein føroyskur kortmyndugleiki fullførur á øllum økjum, ein slíkur myndugleiki
eigur at hava og halda skil á. Eyðvitað er neyðugt at samstarva við onnur lond og aðrar
myndugleikar, og soleiðis loysa onkrar uppgávur, og annars at keypa tænastur og veitingar, tá brúk
er fyri teimum.
Einum føroyskum kortmyndugleika tørvar tó at hava nakrar grundleggjandi førleikar og orku til
taks, um myndugleikauppgávan skal loysast.
Fíggjartørvurin er 2,6 mió. kr. um árið.
Starvsfólk
-Geodetur, ½ tíð
-Landmátari
-Korttøkningur

400
700
500

1,6 mió. kr.

Rakstur og útbúnaður
-Fyrisiting
-Útgerð, edv
-Dátukeyp
-Fakligar tænastur
-Altjóða samband

100
100
500
200
100

1,0 mió. kr.

Av tí at talan er um virksemi, ið eftir ætlan skal setast í verk 1. apríl 2019, verður útreiðslurnar
mettar til at verða 1,4 mió. kr. fyrsta árið.
Biðið verður um, at játtanin verður hækkað við 1,4 mió. kr. til yvirtøkuna.
Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við
20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir
talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka
kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
12-11.1.22. Javnstøðunevndin
Rakstrarj.
-419
Biðið verður um, at játtanin verður flutt undir høvuðskontu 12.11.1.98. Javnstøðumál.
12-11.1.26. Almannamálaráðið
Rakstrarj.
-25
Biðið verður um, at játtanin til Leigunevndina verður hækkað til at styrkja eftirlitið við
leigukostnaðinum av bústøðum.
Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við
20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir
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talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka
kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
Eisini verður játtanin lækkað við kr. 200 tús.
12-11.1.48. Kvinnuluttøka í politikki
Rakstrarj.
-314
Biðið verður um, at játtanin verður flutt undir høvuðskontu 12.11.1.98. Javnstøðumál.
12-11.1.98. Javnstøðumál
Rakstrarj.
983
Fyri at gagnnýta játtanina til Demokratia og Javnstøðunevndina betur, verður biðið um, at
játtanirnar verða lagdar saman undir hesa høvuðskontu.
Játtanin verður harumframt hækkað við 250 tús. kr. sum liður í at fremja tey átøk, sum
landsstýrismaðurin hevur sett sær fyri í virkisætlanini í javnstøðupolitikkinum, umframt at fremja
mál, sum Javnstøðunevndin og Demokratia raðfesta.
12-21.1.02. Almannaverkið
Mett verður at játtanin kan lækkað við kr. 400 tús.

Rakstrarj.

-475

Harumfram verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við
20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir
talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka
kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
12-21.1.22. Stuðul til feløg
Stuðulsj.
325
Stórur tørvur er á, at Berin kemur meira út um landi - til skúlar v.m. Bæði sum fyribyrging, og í
mun til beinleiðis hjálp í flokkum, har tørvur er á tí. Tessvegna raðfestir meirilutin at játta
100.000 kr. afturat til Beran.
Raðfestar verða kr. 75.000 til Kreppumiðstøðina fyri at menna dygdargóða arbeiðið.
Raðfestar verða kr. 150.000 til KRIS fyri at menna dygdargóða arbeiðið og stuðla ætlanunum
um víðkan av virkseminum.

12-21.3.01. Barnavernd
Lógarbundin
4.610
650
Framrokningar vísa, at neyðugt verður at hækka játtanina við 3.960 tús. kr. netto, orsakað av, at
fleiri fyriskipanir eru komnar afturat.
12-21.3.09. Familjuískoyti
Lógarbundin
2.000
Í sambandi við lógarbroyting, sum er ávegis í Løgtingið, er ætlanin at betra um korini hjá
familjum við lægstu inntøkunum. Neyðugt verður at hækka játtanina við 2,0 mió. kr.
12-21.4.01. Dagpeningaskipanin
Lógarbundin
1.921
502
Vísandi til løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 er dagpeningur vegna sjúku fevndur av
eftirlønarlógini. Sambært uppskoti til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna
sjúku v.m. (lm. 57/2018), verður bundna eftirlønargjaldið lagt aftrat dagpeningaveitingini, og tí er
játtanin hækkað við 3.219 tús. kr. netto, harav undirkonta 01. Løntakarar verður hækkað við 3.425
tús. kr. netto og undirkonta 02. Sjálvstøðug og húsarhaldsfólk verður hækkað við 53 tús. kr. netto.
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Inntøkur undir undirkontu 09. Arbeiðsgevarans partur, hækka samtíðis við 259 tús. kr.
játtanin til dagpeningaskipanina harumframt hækkar við 200 tús. kr. til hækkaðar útreiðslur ísv,
broyting i fritíðarlógini.
Harumframt lækkar játtanin við kr. 2 mió.
12-21.5.01. Stuðul til feløg hjá fólki, ið bera brek
Stuðulsj.
400
Raðfest verða kr. 50.000 til Deyvafelagið fyri at stuðla virkseminum hjá felagnum.
Raðfest verða kr. 50.000 til MEGD fyri at stuðla virkseminum hjá felagnum.
Raðfest verða kr. 150.000 til Hjálpargrunnin fyri óarbeiðsførar fiskimenn fyri at styrkja og
menna arbeiðið hjá grunninum.
Raðfest verða kr. 50.000 til Javna fyri at stuðla virkseminum hjá felagnum.
Raðfest verða kr. 50.000 til Sinnisbata fyri at stuðla virkseminum hjá felagnum.
Raðfest verða kr. 50.000 til Føroya Blindafelag fyri at stuðla virkseminum hjá felagnum.
12-21.6.02. Bústovnar o.a.
Løguj.
-33.000
Almannamálaráðið metir, at tørvur er á 41 mió. kr. í 2019 um byggjast skal sambært ætlan. Av
tí, at umleið 29 mió. kr. eru tøkar og verða støðlaðar frá 2018 og undanfarnum árum til 2019,
verður biðið um, at játtanin í 2019 verður lækkað við kr. mió., so betri samsvar fæst millum
játtan og væntaða nýtslu í 2019 og frameftir.
Vegna tess, at støðlaðar eru 29 milliónir kr til bygging av bústovnum hevur landsstýrið heitt á
Fíggjarnevndina um at broyta játtanina soleiðis, at játtanin til Bústovnar fyri 2019 minkar við 29
milliónum samsvarandi teimum støðlaðu upphæddunum. Harumframt mælir meirilutin í
Fíggjarnevndini til at flyta 4 milliónir til nýtt barnaheim til 2020 vísandi til, at fyrireikingarnar
at byggja nýtt barnaheim hava tikið longri tíð enn upprunaliga væntað. Klárt er at fara undir
projektering nú, og gongur arbeiðið skjótari enn mett, verður neyðugt at afturflyta játtan, soleiðis
at projekteringin av barnaheiminum kann halda fram ótarnað í 2019 og 2020.
12-21.6.09. Trivnaðartænastur
Rakstrarj.
3.400
Játtanin verður hækkað við 3.500 tús. kr. Høvuðsorsøkin er, at ætlanin um at fáa betur samskipaði
og skynsamari tilboð til ávísar borgarar undir Trivnaðartænastuni, ikki ber á mál, sum ætlað
sambært fíggjarlógaruppskotinum.
Harumframt verður játtanin lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við
20% komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir
talgilt. Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka
kostnað landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
12-21.6.17. Serflutningsskipan landsins
Stuðulsj.
-500
Játtanin verður lækkað við 500 tús. kr. orsakað av, at skipanin í Eysturoynni ikki heldur fram
eftir 1. januar 2019.
12-21.7.01. Vanlig forsorg
Lógarbundin
-3.178
Vísandi til løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 eru uppihaldsveitingar og endurgjald fyri
inntøkumiss fevnd av eftirlønarlógini. Sambært uppskoti til løgtingslóg um broyting í lov for
Færøerne om offentlig forsorg (lm. 58/2018), verður bundna eftirlønargjaldið lagt aftrat
veitingunum, og tí er játtanin hækkað við 3,6 mió. kr., harav umleið 1,9 mió. kr. eru vegna
undirkontu 01. Fyribils hjálp, umleið 0,8 mió. kr. eru vegna undirkontu 04. Meirútreiðslur brekað
barn og umleið 0,9 mió. kr. vegna undirkontu 07. Arbeiðsloysisforsorg.
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Harumframt vísa framskrivingar, at undirkonta 07. Arbeiðsloysisforsorg kann lækka við 4,75 mió.
kr.
Ætlaða sparingin sb. lm. 44/18 kan ikki framjast tí onki álit verður lagt fram
12-21.7.02. Arbeiðsfremjandi tiltøk
Lógarbundin
3.248
Vísandi til løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 eru veitingar sambært løgtingslóg um
arbeiðsfremjandi tiltøk fevnt av eftirlønarlógini. Sambært uppskoti til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk (lm. 56/2018), verður bundna eftirlønargjaldið lagt aftrat
uppihaldsveitingum og lønarískoyti, og tí er játtanin hækkað við 3,6 mió. kr., harav umleið 1,7
mió. kr. eru vegna undirkontu 02. Arbeiðsbúgving og umleið 1,9 mió. kr. vegna undirkontu 03.
Tillagað starv.
Harumframt vísa framskrivingar, at neyðugt verður at hækka undirkontu 02. Arbeiðsbúgving við
1 mió. kr.
Ætlaða sparingin sb. lm. 45/18 kan ikki framjast tí onki álit verður lagt fram
12-21.8.01. Fólkapensjón
Lógarbundin
-2.000
Meting grundað á nýtslu higartil í ár vísir, at játtanin í 2019 kann lækkast við 2,0 mió. kr.
12-21.8.05. Fyritíðarpensjón
Lógarbundin
-3.800
Meting grundað á nýtslu higartil í ár vísir, at játtanin í 2019 kann lækkast við 4,0 mió. kr.
Ætlanin er at gera broytingar í brotpensjón, soleiðis at íbúgvar landsins, sum fáa brotpensjón og
hava búð í londum, sum Føroyar ikki hava avtalu við um sosiala trygd verða tryggjað eina inntøku,
sum svarar til pensjónina. Hetta treytað av, at tey ikki hava rætt til aðra inntøku, og tí verður
neyðugt, at játtanin verður hækkað við 200 tús. kr.
12-23.2.13. Rásin Eysturoy
Løguj.
400
Rásin er eitt heildartilboð til ung við menningartarni, ið eru liðug við fólkaskúlan. Stovnurin
Rásin er eitt framúrskarandi bú- og skúlatilboð til borgarar í okkara landi, sum hava serligan
tørv. Har er pláss fyri uml. 8 borgarum. Tørvur er á at víðka hetta tilboð eins og tørvur er á at
betra um undirvísingarumstøðurnar á Rásini. Meirilutin vil fegin raðfesta at ferð verður sett á
hetta arbeiðið, so at fyrireikingar kunnu verða gjørdar at fremja ta verkætlan, sum leiðslan á
stovninum hevur arbeitt við.
13-11.1.59. Uttanríkis- og vinnumálaráðið
Rakstrarj.
-550
Játtanin verður m.a. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
13-13.1.01. Sendistovur
Rakstrarj.
-325
Játtanin verður m.a. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
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13-32.1.03. Jarðfeingi
Rakstrarj.
-275
Játtanin verður ma. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
13-35.1.08. Sjóvinnustýrið
Rakstrarj.
-250
Játtanin verður ma. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
13-36.1.04. Havbúnaðarroyndir

Stuðulsj.

-200

13-37.5.04. Heilsufrøðiliga starvsstovan
Rakstrarj.
-275
Játtanin verður ma. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
17-11.1.58. Almennir bygningar, søla

Løguj.

17-11.1.60. Samferðslumálaráðið

Rakstrarj.

7.000
-50

17-38.1.02. Landsverk
Rakstrarj.
-1.150
Játtanin verður ma. lækkað samsvarandi avgerð um at minka útreiðslurnar til ferðing við 20%
komandi ár. Nýggir tøkniligir møguleikar gera tað møguligt at hava støðugt fleiri fundir talgilt.
Hartil er ætlanin at samskipa keyp av ferðaseðlum v.m. í størri mun til tess at lækka kostnað
landsins til ferðing í arbeiðsørindum.
17-38.1.07. Nýggir landsvegir
Løguj.
35.500
Selatraðarvegur
Raðfestar verða 2,0 milliónir krónur til breiðkan av Selatraðarvegnum. Tørvur hevur í nógv ár
verið á at fáa vegin breiðkaðan og dagførdan, og við játtanini verður sjøtil settur á hetta arbeiðið.
Tunnil til Vestmannar
Raðfestar verða 2,9 mió krónur til projektering av tunli til Vestmannar. Sambært
landsstýrismanninum skal hetta arbeiðið verða liðugt medio juni 2019.
Vegurin oman til Kvívíkar
Raðfestar verða 600.000 krónur til liðugtgerð av omankoyringini til Kvívíkar frá landsvegnum.
Innkomuvegurin (Runavíkar Kommuna)
Raðfestar verða 4 mió krónur til undirstøðukervið til og frá tunnilsmunnanum í Rókini og
ígjøgnum bygdirnar eystarumegin við Skálafjørðin. Skitsuprosjekt er gjørt frá landsvegnum
omanfyri Bakkafrost á Glyvrum út til tunnilsmunnan. Koyrandi verður ímillum Runavík og
Tórshavn í desember mánaði 2020 og umráðandi er, at nógv vaksandi ferðslan verður klovin
áðrenn hon øll endar í miðbýnum í Runavík.
Hvalbiartunnilin
Nú er klárt at bjóða Hvalbiartunnilin út. Meirilutin er samdur um, at besta og bíligsta loysnin er
at bora tunnilin upp á stytst møguliga tíð. Tessvegna verður upphæddin til Hvalbiartunnilin
hækkað í 2019 til 49 milliónir, og tillagingar í íløgukarminum verða gjørdar, so at til ber at flyta
fram játtan til Hvalbiartunnlinum, so at hon verður uml. 115 mió í 2020. Á henda hátt fer tað at
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bera til at fara undir at bora tunlarnar norður um Fjall í 2021.
Sostatt verður játtanin hækkað við kr. 19 mió.
Tunnilstoymið
Eftir áralangan steðg verður hildið fram at bora tunlar til tey smærru plássini í útjaðaranum.
Semja er um, at fyrsti tunnilin verður boraður til Dals, og síðani verður farið víðari til Fámjins.
Til tess at tryggja, at farast kann til verka so skjótt sum møguligt er meirilutin samdur um at
hækka játtanina til 9 milliónir kr. í 2019, t.v.s. við kr. 2 mió.
3 mió verða settar av til viðlíkahald av tunlum og brúgvum.
2 mió verða settar av til at fyrireika tunnil úr Gøtudali til Skálabotn, fyri at leiða ferðsluna úr
økinum norðanfyri Gøtueiði um Skálabotn og eftir vestara armi á Skálafjørðinum til
Eysturoyartunnilin.
17-38.2.01. Strandfaraskip Landsins
Rakstrarj.
10.850
Raðfestar verða 2 milliónir krónur, svarandi til 20 prosent lækking av ferðaseðlaprísum hjá
teimum, ið búgva á oyggj sum ikki hevur fast samband.
Oljuprísirnir eru hækkaðir, og til tess at fyribyrgja at henda hækking fær ávirkan á túratalið hjá
Strandfaraskipum Landsins hevur meirilutin eins og landsstýrið í broytingaruppskoti sínum sett
av 4 mió. meira til játtan til at gjalda fyri dýrari olju.
Játtanin hjá Strandfaraskipum Landsins, er í nóg so stóran mun treytað av oljukostnaðinum.
Strandfaraskip landsins hevur júst prístryggjað oljuna (gjørt eina hedgingaravtalu), soleiðis at
útreiðslurnar til olju, og tessvegna játtanartørv stovnsins, nú eru kendar. Meirkostnaðurin er 9,7
mió. kr.
Neyðugt er at hækka játtanina til at reka Strandferðsluna við 10.850 tús. kr. í 2019.
17-39.1.01. Semingsmannaskipanin
Rakstrarj.
300
Sáttmámalasamráðingarnar seinnu árini hava víst á tørvin á framkomnum semingsstovni og
einum arbeiðsmarknaðardepli. Meirilutin hevur skotið upp at játta 300.000 kr, so at farast kann
undir at menna skipanir, sum partarnir á arbeiðsmarknaðinum hava álit á.
17-39.1.07. Arbeiðseftirlitið

Rakstrarj.

-100

20-52.1.01. Vanligur landsskattur
Nýggj inntøkumeting

72.000

20-52.2.01. Meirvirðisgjald
Nýggj inntøkumeting

-36.000

20-52.2.07. Punktgjøld
Nýggj inntøkumeting

9.000

20-52.2.13. Brennioljugjald
Nýggj inntøkumeting

5.000

20-52.2.15. Avgjald á fiskatilfeingi

-34.000

20-52.2.19. Skrásetingargjald
Nýggj inntøkumeting

-15.000
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55-34.3.09. Flyting til Fiskivinnugrunn
Stuðulsj.
6.750
Endamálið við grunninum er at fyrireika Matis líknandi stovn í Føroyum. Hesin skal menna átøk
og skipanir í føroyskari fiskivinnu við atliti at lívfrøðiligari, búskaparligari og samfelagsligari
burðardyggari gagnnýtslu av havtilfeinginum.
Biðið verður um at fáa flutt 6,75 mió. kr., svarandi til umleið 5% av inntøkunum frá
uppboðssøluni í 2017, í Fiskivinnugrunnin.
Meirilutin setur tí fram soljóðandi:
broytingaruppskot

§ 1. Løgtingið
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
2.000
-

Útreiðslur
2.000
-

Inntøkur
Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

1.10.1. Løgtingið
10.1.03. Løgtingsarbeiði (Rakstrarj.)

U:
BU:

40.520
2.000

-

§ 2. Løgmansfyrisitingin
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
-275
-1.000

Útreiðslur
-275
-1.000

Inntøkur
Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

2.11.1. Fyrisiting
11.1.02. Løgmansskrivstovan (Rakstrarj.)

U:
BU:
U:
BU:

11.1.21. Umbygging í Tinganesi (Løguj.)

15.232
-275
2.000
-1.000

-

§ 3. Fíggjarmál
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
-5.100
-

Útreiðslur
-5.100
-

Inntøkur
Útr.
- Tús.

3.11.1. Fyrisiting
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Innt.
kr. -

11.1.03. Fíggjarmálaráðið (Rakstrarj.)
11.1.61. Talgildu Føroyar (Rakstrarj.)

U:
BU:
U:
BU:

12.343
-300
21.000
-1.300

-

U:
BU:
U:
BU:

66.184
-550
29.518
-450

-

U:
BU:

11.638
100

-

U:
BU:

158.650
-3.300

29.800
-

U:
BU:

21.700
700

-

3.15.1. Fíggjafyrisiting v.m.
15.1.04. TAKS (Rakstrarj.)
15.1.07. Føroya gjaldstova (Rakstrarj.)

3.15.2. Hagfrøði
15.2.01. Hagstova Føroya (Rakstrarj.)

3.18.1. Tænastumannaeftirlønir
18.1.02. Ymsar tænastumannaeftirlønir (Lógarbundin j.)

3.21.2. Útgjaldsskipanir
21.2.01. Stuðul til flutning og dupult húsarhald (Lógarbundin j.)

§ 5. Fiskivinnumál
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
-1.225
-

Útreiðslur
-1.225
-

Inntøkur
Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

5.11.1. Fyrisiting
11.1.05. Fiskimálaráðið (Rakstrarj.)

U:
BU:

16.182
-350

-

U:
BU:

12.302
100

-

U:
BU:

17.600
50

-

U:
BU:

46.233
-175

-

U:
BU:
U:
BU:

16.560
-150
7.200
-700

-

5.31.1. Tilbúgving
31.1.06. Tilbúgving á sjógvi (Rakstrarj.)

5.33.2. Landbúnaðarstudningur
33.2.10. Landbúnaðarstuðul (Stuðulsj.)

5.34.2. Tænasta og eftirlit
34.2.01. Fiskiveiðieftirlitið (Rakstrarj.)

5.34.3. Gransking og Menning
34.3.01. Havstovan (Rakstrarj.)
34.3.07. Fiskivinnuroyndir (Rakstrarj.)

§ 7. Mentamál
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
-4.175
6.820

Útreiðslur
-3.675
6.820

Inntøkur
500
Útr.
- Tús.
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Innt.
kr. -

7.11.1. Fyrisiting
11.1.09. Mentamálaráðið (Rakstrarj.)

U:
BU:

22.712
-400

-

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

4.133
-400
17.173
-300
11.631
-600

-

U:
BU:

373.439
-500

-

U:
BU:
U:
BU:

226.841
-1.675
1.390

-

U:
BU:
U:
BU:

14.257
50
1.700
100

-

U:
BU:
U:
BU:

28.247
-1.350
106.716
-875

-

U:
BU:
U:
BU:

125.235
-5.100
8.900
-1.000

1.200
11.900
500

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

2.141
200
900
150
3.000
1.150
700
3.000

-

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

2.565
50
2.300
400
6.351
50
2.000

-

U:
BU:
U:
BU:
U:

31.921
1.075
9.138
600
-

-

7.23.1. Ymsar útreiðslur
23.1.04. Studni (Rakstrarj.)
23.1.18. Nám (Rakstrarj.)
23.1.31. Próvtøkur (Rakstrarj.)

7.23.2. Fólkaskúlin v.m.
23.2.01. Fólkaskúlin (Rakstrarj.)

7.23.3. Miðnámsútbúgvingar
23.3.05. Miðnámsútbúgvingar (Rakstrarj.)
23.3.07. Tekniski skúli í Klaksvík (Løguj.)

7.23.5. Fólkaupplýsing
23.5.10. Musikkskúlar (Rakstrarj.)
23.5.13. Felagið fyri lesi- og skriviveik (Stuðulsj.)

7.23.6. Hægri útbúgvingar og gransking
23.6.05. Maritimir skúlar (Rakstrarj.)
23.6.16. Fróðskaparsetur Føroya (Rakstrarj.)

7.23.7. Lestrarstuðul
23.7.04. Lestrarstuðul (Lógarbundin j.)
23.7.05. Lestrarlán (Stuðulsj.)

7.24.1. Ymsar útreiðslur
24.1.04. Føroyahús í Danmark (Stuðulsj.)
24.1.10. Orðabókagerð (Stuðulsj.)
24.1.13. Ymiskir studningar (Stuðulsj.)
24.1.98. Raddarakennari-verkætlanin (Rakstrarj.)
24.1.99. Skótadepilin, (Stuðulsj.)

7.24.2. Skapandi og útinnandi virksemi
24.2.01. Tónleikur, sangur og føroyskur dansur (Stuðulsj.)
24.2.03. Filmur (Stuðulsj.)
24.2.06. Leiklist (Rakstrarj.)
24.2.98. Listaskúli á Sandi (Løguj.)

7.24.3. Mentanararvur
24.3.03. Søvn landsins (Rakstrarj.)
24.3.06. Søvn landsins (Stuðulsj.)
24.3.09. Savnshús (Løguj.)

18

24.3.15. Hvalastøðin við Áir (Løguj.)
24.3.18. Krígssavn (Stuðulsj.)
24.3.21. Varðveiting av mentanararvinum (Løguj.)
24.3.29. Rocksavn (Stuðulsj.)
24.3.30. Undirsjóarsavn (Stuðulsj.)
24.3.31. Víkingagarðurin í Hovi (Stuðulsj.)

BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

1.130
1.300
200
100
1.000
100
100
150

-

U:
BU:

9.000
300

-

U:
BU:
U:
BU:

9.750
200
1.250
50

-

7.24.5. Kirkjan
24.5.01. Studningur til Kirkjugrunnin (Stuðulsj.)

7.24.6. Ítróttur
24.6.06. Ítróttarsamband Føroya (Stuðulsj.)
24.6.08. Hugasamband Føroya (Stuðulsj.)

§ 11. Heilsu- og innlendismál
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
3.100
1.300

Útreiðslur
3.100
1.300

Inntøkur
Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

11.11.1. Fyrisiting
11.1.24. Heilsu- og innlendismálaráðið (Rakstrarj.)

U:
BU:

15.778
-175

-

U:
BU:
U:
BU:

325
300
3.600
600

-

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

8.783
-100
178.442
-2.300
12.589
-100
8.152
-125
3.696
-50

-

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

687.356
50
9.000
1.300
49.100
1.500

-

11.20.1. Fyribyrging
20.1.07. Tiltøk móti rúsdrekkamisnýtslu (Stuðulsj.)
20.1.10. Koppsetingar (Lógarbundin j.)

11.20.2. Heilsutænastur
20.2.02. Heilsutrygd (Rakstrarj.)
20.2.03.

Heilsutrygdarveitingar (Rakstrarj.)

20.2.04. Kommunulæknaskipanin (Rakstrarj.)
20.2.05. Útbúgving av yngri læknum (Rakstrarj.)
20.2.11. Ílegusavnið (Rakstrarj.)

11.20.3. Sjúkrahúsverkið
20.3.04. Landssjúkrahúsið (Rakstrarj.)
20.3.06. Medicoteknisk tól (Løguj.)
20.3.19. Serstakur sjúkrahúsheilivágur (Rakstrarj.)

11.20.4. Viðgerðarstovnar
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20.4.02. Viðgerðarstovnurin Heilbrigdi (Rakstrarj.)
20.4.04. Viðgerðarstovnurin Frælsi (Rakstrarj.)

U:
BU:
U:
BU:

6.380
1.300
3.600
300

-

U:
BU:

24.316
1.900

-

11.37.4. Ognarskrásetingar
37.4.02. Umhvørvisstovan (Rakstrarj.)

§ 12. Almannamál
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
5.024
-32.600

Útreiðslur
6.176
-32.600

Inntøkur
1.152
Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

12.11.1. Fyrisiting
11.1.22. Javnstøðunevndin (Rakstrarj.)
11.1.26. Almannamálaráðið (Rakstrarj.)
11.1.48. Kvinnuluttøka í politikki (Rakstrarj.)
11.1.98. Javnstøðumál (Rakstrarj.)

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

419
-419
13.962
-25
314
-314
983

-

U:
BU:
U:
BU:

56.106
-475
5.840
325

-

U:
BU:
U:
BU:

8.205
4.610
5.450
2.000

1.870
650
-

U:
BU:

75.525
1.921

10.039
502

U:
BU:

3.732
400

-

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

41.000
-33.000
326.565
3.400
1.207
-500

-

U:
BU:
U:
BU:

116.437
-3.178
84.259
3.248

382
-

U:
BU:

522.581
-2.000

-

12.21.1. Fyrisiting
21.1.02. Almannaverkið (Rakstrarj.)
21.1.22. Stuðul til feløg (Stuðulsj.)

12.21.3. Barnastuðul
21.3.01. Barnavernd (Lógarbundin j.)
21.3.09. Familjuískoyti (Lógarbundin j.)

12.21.4. Sjúkradagpeningur
21.4.01. Dagpeningaskipanin (Lógarbundin j.)

12.21.5. Studningur til eldri og brekað
21.5.01. Stuðul til feløg hjá brekaðum (Stuðulsj.)

12.21.6. Eldri og brekað
21.6.02. Bústovnar o.a. (Løguj.)
21.6.09. Trivnaðartænastur (Rakstrarj.)
21.6.17. Serflutningsskipan landsins (Stuðulsj.)

12.21.7. Sosialar skipanir
21.7.01. Vanlig forsorg (Lógarbundin j.)
21.7.02. Arbeiðsfremjandi tiltøk (Lógarbundin j.)

12.21.8. Sosialar pensjónir
21.8.01. Fólkapensjón (Lógarbundin j.)
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21.8.05. Fyritíðarpensjón (Lógarbundin j.)

U:
BU:

262.972
-3.800

-

U:
BU:

400

-

12.23.2.
23.2.13. Rásin Eysturoy (Løguj.)

§ 13. Uttanríkis- og vinnumál
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
-1.875
-

Útreiðslur
-1.875
-

Inntøkur
Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

13.11.1. Fyrisiting
11.1.59. Uttanríkis- og vinnumálaráðið (Rakstrarj.)

U:
BU:

20.034
-550

-

U:
BU:

19.738
-325

-

U:
BU:

8.436
-275

-

U:
BU:

10.526
-250

-

U:
BU:

9.600
-200

-

U:
BU:

17.080
-275

-

13.13.1. Sendistovur
13.1.01. Sendistovur (Rakstrarj.)

13.32.1. Fyrisiting
32.1.03. Jarðfeingi (Rakstrarj.)

13.35.1. Ymsar útreiðslur
35.1.08. Sjóvinnustýrið (Rakstrarj.)

13.36.1. Ymsar útreiðslur
36.1.04. Havbúnaðarroyndir (Stuðulsj.)

13.37.5. Almennir karmar
37.5.04. Heilsufrøðiliga starvsstovan (Rakstrarj.)

§ 17. Samferðslumál
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
9.850
32.500

Útreiðslur
9.850
35.500

Inntøkur
3.000
Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

17.11.1. Fyrisiting
11.1.58. Almennir bygningar, søla (Løguj.)
11.1.60. Samferðslumálaráðið (Rakstrarj.)

U:
BU:
U:
BU:

5.000
-50

18.000
3.000
-

U:
BU:
U:
BU:

62.445
-1.150
49.300
35.500

100
-

U:
BU:

153.275
10.850

-

17.38.1. Vegir og havnir
38.1.02. Landsverk (Rakstrarj.)
38.1.07. Nýggir landsvegir (Løguj.)

17.38.2. Samferðsla
38.2.01. Strandfaraskip landsins (Rakstrarj.)
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17.39.1. Ymsar útreiðslur
39.1.01. Semingsmannaskipanin (Rakstrarj.)

U:
BU:
U:
BU:

39.1.07. Arbeiðseftirlitið (Rakstrarj.)

600
300
6.938
-100

-

§ 20. Inntøkur
Játtanar yvirlit
Tús. kr.
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

Netto
-1.000
-

Útreiðslur

Inntøkur
1.000
-

Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

U:
BU:

-

1.543.000
72.000

U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:
U:
BU:

180.000
12.000
-

1.802.000
-36.000
195.000
9.000
83.000
5.000
355.000
-34.000
190.000
-15.000

20.52.1. Skattainntøkur
52.1.01. Vanligur landsskattur

20.52.2. Avgjøld og tollur
52.2.01. Meirvirðisgjald
52.2.07. Punktgjøld
52.2.13. Brennioljugjald
52.2.15. Avgjald á fiskatilfeingi
52.2.19. Skrásetingargjald

§ 55. Serinntøkur, fiskivinnumál
Játtanar yvirlit
Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

6.750
-

6.750
-

Útr.
- Tús.

Innt.
kr. -

55.34.3. Gransking og menning
34.3.09. Flyting til Fiskivinnugrunn (Stuðulsj.)

U:
BU:

22

6.750

-

Minnilutin (Bárður Nielsen, Jacob Vestergaard og Bill Justinussen) hevur hesar viðmerkingar:
PEER GYNT-POLITIKKUR
Samgongan hevur lagt seinasta uppskot til fíggjarlóg fyri Løgtingið í hesum valskeiðnum. Við
hesum uppskoti minnir samgongan okkum á søguna hjá Henrik Ibsen um Peer Gynt. Lívsleiðin
hjá Peer Gynt verður lýst soleiðis:
Fra håbefuld ung, til selvtilfreds voksen og til sidst som desillusioneret ældre, der sammenligner
sig selv med et skrællet løg; lag på lag, uden en kerne.
Fyri Per Gynt var lívsreglan at krúpa uttanum. Og tað er júst, tað samgongan ger við sínum
politikki og við uppskotinum til fíggjarlóg. Í staðin fyri at ásanna, at nøkrum uppgávum ber ikki
til at renna undan, velur samgongan onki at gera og lata standa til: at krúpa uttanum eins og Peer
Gynt.
Uppskotið er hitt mest fiktiva, sum nakrantíð hevur sæð dagsins ljós. Og av tí sama tolir tað illa
dagsins ljós.
Sambært uppskotinum verður avlop landskassans fyri 2019 403 mió. krónur. Men hetta tal fer á
ongan hátt at halda.
•

Fleiri útreiðslur eru mettar ov lágt

Fremsta dømið er játtanin til Landssjúkrahúsið, sum fær somu játtan sum í 2018. Fer hendan
játtanin at halda, verður tað fyrstu ferð seinastu 15 árini, at ongin vøkstur hevur verið í
útreiðslunum til Landssjúkrahúsið.
Talvan vísir, at árliga útreiðslurøkingin hjá samgonguni er væl hægri í hesum
samgonguskeiðnum enn frammanundan. Hóast samgongan hvørt ár hevur havt stóran
útreiðsluvøkstur, er tað løgna hent fyri fíggjarlógina fyri 2019, sum annars er valár, at
útreiðsluvøksturin er minni enn undanfarin ár.
mió. kr.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

F2018

FLU2019

Fíggjarlóg uttan eldrarøkt

4824

4886

5093

5281

5.392

5.547

5.813

6.083

6.206

Arbeiðsmarknaðargrunnur

220

232

242

255

271

362

386

451

565

Fíggjarlóg u/eldrar. + AMEG

5044

5118

5335

5536

5.663

5.909

6.199

6.534

6.771

Vøkstur á fíggjarlóg u/eldrarøkt

62

207

188

111

155

266

270

123

Vøkstur á fíggjarlóg u/eldrarøkt + AMEG

74

217

201

127

246

290

335

237

1,50%

4,20%

3,80%

2,30%

4,30%

4,90%

5,40%

3,60%

Útreiðsluvøkstur
Valskeiðið 2011-2015
Valskeiðið 2015-2019
619
1108
11%
20%
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Vøkstur á fíggjarlóg u/eldrarøkt + AMEG
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Ov lítil játtan er sett av á fleiri løgujáttanum

Tunnil til Dals
Sambært Landsverk skal tunnilstoymið arbeiða fyri 20 mió. kr. árliga, um full ferð skal vera á
virkseminum. Tá sagt verður, at tað tekur 4 ár hjá tunnilstoyminum at gera Dalstunnilin, er hetta
bygt á, at játtanin er 20 mió. árliga og at samlaði løgukostnaðurin er 80 mió. Við eini játtan á 9
mió árliga, fer tað at taka 9 ár at gera Dalstunnilin. Ætlanin er at gera Fámjinstunnilin, tá
Dalstunnilin er liðugur. Tað merkir, at fámjiningar mugu bíða í minsta lagi 12 ár eftir sínum tunli
við ætlan samgongunnar.
Innkoyringarvegur Runavík
Á sumri 2020 verður koyrandi ígjøgnum Eysturoyartunnilin. Tá fara nógvir túsund bilar at koyra
ígjøgnum Runavík og Glyvrar, har nú bert er ein kommunalur vegur at koyra eftir. Runavíkar
Kommuna hevur upplýst fyri Løgtingin og Landsstýri, at ein liðug heildarætlan er gjørd fyri
vegaføring frá tunnilsmunnanum á eystara armi. Hendan vegaføring fer at kosta út ímóti 150
mió. kr. Samgongan hevur sett 4 mió. kr. av til hesa vegaføring, sum als ikki er nøktandi, um
komast skal nakran veg í 2019.
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Glasir
Hóast allar Føroyar vita, at minst 40 mió. kr. vanta í játtanini til Glasir og at tað harumframt er
ymiskt, sum bendir á, at fíggjartørvurin skjótt kann tvífaldast, er ikki ein króna sett av til Glasir.
•

Inntøkur eru í nøkrum førum mettar ov høgt

Búskaparráðið hevur í nýggjastu frágreiðingini mett, at búskaparvøksturin er avhæsaður frá at
hava ligið oman fyri 5%, til nú at liggja á 1,8%. Tó metir landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, at
inntøkuvøksturin verður 4,5%. Hendan metingin er tikin úr leysum lofti og byggir ikki á
almennu búskaparserfrøðina.
Inntøkur frá fiskivinnuni í uppskotinum frá landsstýrismanninum, ið júst er lagt fyri løgtingið,
vísa eina lækking á 75 mió. kr. Metingin frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum sigur eina
minking á 34 mió.
Uppboðssølan skal smb. metingunum geva stórar meirinntøkur, hóast makrel- og
svartkjaftakvotan lækkar. Hækkingin er grundað á øking í sildakvotunum, hóast alheims
marknaðarprísurin á sild er í botni. Ongi útlit eru fyri, at prísurin hækkar aftur næsta ár. Í verandi
støðu er ikki lønsemi hjá teimum, sum hava keypt sild á uppboðssølu, so væntast kann ikki, at
uppboðssøluprísurin í metingunum er rættur.
RUÐULEIKI
Ikki bert ítøkiligu tølini í fíggjarlógini eru ivasom. Sum heild er allur politikkur samgongunnar
ruðuleikakendur. Í heilum verða mál løgd fyri Løgtingið í skundi, har víkjast skal frá øllum
tíðarfreistum. Í heilum brýtur samgongan vanligar reglur í fyrisitingarlógini. Hoyringar og
mannagongdir, sum skulu tryggja, at mál fáa neyðugu viðgerðartíðina, verða settar til viks.
Dømini eru mong. Tey feskastu eru Glasir og nýtt skip til strandferðsluna. Fyri at skunda hesar
játtanir gjøgnum Løgtingið, varð vikið frá øllum tíðarfreistum. Í sambandi við játtanina til Glasir
vóru í fleiri førum skeivar og villeiðandi upplýsingar lagdar við málinum, helst í eini roynd at
leggja trýst á Løgtingið. Í sambandi við játtanina til nýtt strandferðsluskip varð eisini vikið frá
øllum tíðarfreistum. Enn er ongin avtala gjørd um nýtt skip. Mál, sum hava stóra ávirkan á
samfelagið og marknaðin verða løgd fyri Løgtingið, uttan at avleiðingar verða lýstar. Lóggivið
verður í blindum og skotið verður í flokk.
Ráðgeving frá serfrøðini verður eisini skúgvað til viks. Hetta hava vit sæð í sambandi við
fiskivinnunýskipanina, hjúnabandslógina, rúsdrekkalógina, matvørulógina, bústaðarpolitikkin og
nú fíggjarlógina.
Ruðuleikin gongur útyvir fleiri partar í samfelagnum. Í tólvta tíma er uppskot lagt fyri Løgtingið
um, hvussu fiskivinnan skal skipast frá 1. januar 2019. Fiskivinnan hevur livað í óvissu heilt
fram til hálvan desembur um, hvat fór at henda 1. januar 2019. So ótrygg hevur støðan hjá
fiskivinnuni verið, at Vørn hevur tikið øll umsóknarbløð av heimasíðuni, tí ongin hevur vitað,
hvør rættur er galdandi.
Minnilutin hevur ikki verið við í viðgerðini av fíggjarlógaruppskotinum, og hevur tí ikki eitt álit,
sum ítøkiligt viðger tær einstøku greinarnar í fíggjarlógini, men sum meira lýsir arbeiðslagið í
Fíggjarnevndini, serliga í sambandi við viðgerðina av fíggjarlógaruppskotinum.
Síðani hendan samgongan tók við landsins leiðslu, hevur ein nýggj óskrivað og ósamtykt
stýrisskipan tikið seg upp.
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Landsstýrið arbeiðir mest møguligt uttan um Løgtingið, og tá tað ikki ber til, tí Løgtingið hóast
alt er lóggevandi, verður Løgtingið brúkt sum "stempulkontór" hjá landsstýrinum, tí
landsstýrisfólkini og løgmaður stýra viðgerðini í Løgtinginum frá byrjan til enda.
Ongar reglur og mannagongdir eru galdandi fyri hesa uttanum-parlamentarisku skipan, har í
flestu førum bert nakrir fáir politikarar, leiðslan í samgonguni, einsamallir hava innlit í
viðgerðina og tilgongdina. Opinleikin, sum verður tryggjaður í tingskipanini, er ikki partur av
hesi nýggju uttanum-parlamentarisku stýrisskipan. Fólkið í Føroyum, veljararnir, hava onga
lógartryggjaða atgongd til innlit undir hesi nýggju stýrisskipan.
Undir hesi uttanum-parlamentarisku skipan hevur fíggjarlógaruppskotið verið viðgjørt, har
landsstýrið hevur stýrt viðgerðini alla tíðina, og eisini fer at syrgja fyri, at ongar broytingar, sum
leiðslan í samgonguni ikki hevur góðkent, verða samtyktar.
Hóast fleiri fundir hava verið í Fíggjarnevndini, har fíggjarlógaruppskotið hevur verið á skrá,
hevur eingin viðgerð verið av fíggjarlógini, og tað hevur heldur ikki verið ætlanin.
Uttanum-parlamentariska arbeiðið í Fíggjarnevndini kom veruliga til sjóndar seinastu dagarnar,
tá meirilutin saman við landsstýrismanninum í fíggjarmálum og formonnunum í
samgonguflokkunum, fór undir at viðgera fíggjarlógaruppskotið.
Hetta kom í hæddina mánakvøldið 10. desember, tá formenninir í samgonguflokkunum við
løgmanni á odda óbodnir komu á fíggjarnevndarfund.
Fíggjarnevndarfundurin varð slitin, og meðan minnilutin, anstøðuumboðini, fóru til hús, sat
meirilutin í Fíggjarnevndini einsamallur og fundaðist við landsstýrið, sum var komið í Tingið at
leggja síðstu hond á fíggjarlógararbeiðið.
Hetta er óvanligur arbeiðsháttur og í ósamsvari við Stýrisskipanarlógina, ið ásetir, at tað skal
vera greiður skilnaður millum útinnandi og lóggevandi valdið.
Hóast fíggjarnevndarfundir vóru ásettir at verða bæði týsdag og mikudag, vóru hesir útsettir, tí
semja var ikki í samgonguni um fíggjarlógina.
Fyri at halda fast við valdið, og skilaleysa fíggjarpolitikkin, hevur ein umfatandi og áður ókendur
handil tikið seg upp millum samgonguna og leysgangarar á tingi.
Skattgjaldarans pengar verða nýttir til at keypa sær undirtøku frá løgtingslimum, sum skulu
brúka pengarnar til egin áhugamál.
Onnur dømir um handlar, fyri at fáa undirtøku fyri fíggjarlógini, er “ølsemjan”, sum løgmaður
gjørdi við Magna Laksafoss. Løgmaður var, sum ikki einaferð, ikki førur fyri at halda avtaluna.
Minnilutin átalar, at hesi fólk og felagsskapir hava verið innkallaði á fund í Fíggjarnevndini uppá
kvamsvís, tí fíggjarlógarviðgerðin fer ikki fram í Fíggjarnevndini. Tey skuldu í staðin verið biðin
um at farið á landsstýrisfund, tí tað er landsstýrið, sum stýrir fíggjarlógararbeiðinum.
Skuggaspælið er fulkomið. Allar fyriskrivaðar mannagongdir í Tingskipanini eru settar til viks.
Fíggjarnevndin og Løgtingið hava í veruleikanum onga ávirkan á, hvussu fíggjarlógin fyri 2019
skal síggja út.
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Samgongan hevur sett tey "røttu" fólkini í Fíggjarnevndina, so landsstýrið, og serliga
landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, kann stýra øllum lógararbeiðinum frá byrjan til enda.
Minnilutin fær ikki gjørt annað enn víst á, hvussu grundleggjandi fólkaræðisligar mannagongdir
og uppbygdar siðvenjur verða settar til viks, og harmast um, at Fíggjarnevndin, sum ein av
teimum týdningarmiklastu nevndunum í Løgtinginum, nú er blivin ein avgreiðsluskrivstova hjá
landsstýrinum.
Sum skipanin er blivin, hevur Løgtingið ikki longur evsta vald í Føroyum.
Meirilutin í Fíggjarnevndini leggur nú álit fram, hóast fylgilógir, sum eru fortreytin fyri tølunum
í fíggjarlógini, ikki eru samtyktar. Hetta er enn eitt brot á galdandi reglur.
Andstøðan í Fíggjarnevndini átalar harðliga óskipaða og ruðuleikakenda arbeiði samgongunnar.
Andstøðan í Fíggjarnevndini er í stórum iva um rættleikan í tølunum í fíggjarlógini. Støða verður
tí tikin í tingsalinum til hvørja játtan sær á fíggjarlógini.

Fíggjarnevndin, 14. desember 2018

Ruth Vang
formaður

Bárður Nielsen
næstformaður

Helena Dam á Neystabø

Kristin Michelsen

Pauli Trond Petersen

Jacob Vestergaard

Bill Justinussen

27

