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Uppskot til fíggjarlóg 2019
Nevndin ynskir at fáa upplýst, hvørji frávik eru á løgtingsfíggjarlógini í mun til løgtingssamtykt nr.
143/2017 um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri 2019, og hví landsstýrismaðurin ikki heldur seg
til hesa samtykt.
Løgtingið samtykti 23. apríl 2018, at Fiskimálaráðið skuldi hava ein rakstrarkarm á
171,5 mió. kr. Landsstýrið hevur síðani gjørt av at skjóta upp, at landsstýrismaðurin
í fiskivinnumálum kann fáa ein rakstrarkarm á 175,5 mió. kr. Hetta er serliga
orsakað av, at landsstýrið metir tað vera neyðugt at seta meira av til
fiskivinnuumsiting, harundir fiskiveiðieftirlit og stovnsmetingar. Eisini hevur verið
mett neyðugt at seta meira av til at stuðla landbúnaðin.
Nevndin ynskir at fáa eitt yvirlit yvir framskrivingar fyri allar høvuðskontur, ið landsstýrismaðurin
varðar av, við prís- og lønarvøkstri, við útgangsstøði í lønarkarminum, ið er lagdur við gjørdu
sáttmálunum. Hvørjar kontur hava innroknað afturhald í 2019, útgreinað á kontur og upphædd?
Niðanfyri er ein talva, ið vísir rakstrarjáttanirnar á fíggjarlógini fyri 2018, og hvussu
komið er fram til tølini fyri 2019.
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Játtanarheiti

FL 2018
(áðrenn
eykajáttan)

Framskriving
prís- og
lønarvøkstur

Sparing

Raðfesting

FLU 2019

Fiskimálaráðið (Rakstrarj.)

15.108

572

-94

596

16.182

Stuðul til bjargingarfeløg (Stuðulsj.)

2.000

0

0

200

2.200

Tilbúgving á sjógvi/MRCC (Rakstrarj.)

11.900

463

-61

0

12.302

Veðurtænastan (Rakstrarj.)

4.800

226

-173

100

4.953

Tyrlutænastan (Rakstrarj.)

30.100

0

0

0

30.100

Almennar royndir og ráðgeving (Rakstrarj.)

3.092

499

-353

500

3.738

Búnaðarstovan (Rakstrarj.)

3.000

122

-10

300

3.412

Landbúnaðarstuðul (Stuðulsj.)

17.350

0

0

250

17.600

Upplýsing um grind (Rakstrarj.)

170

3

-3

0

170

Hvalagransking og hvalateljing v.m. (Rakstrarj.)

1.080

47

-1

180

1.306

Fiskiveiðieftirlitið (Rakstrarj.)

43.500

1.672

-238

1.300

46.233

Rakstur av vaktarskipum (Rakstrarj.)

15.200

764

-4

600

16.560

Útgerð til Magnus Heinason (Rakstrarj.)

400

0

0

0

400

Magnus Heinason (Rakstrarj.)

10.800

409

-65

0

11.144

Fiskivinnuroyndir (Rakstrarj.)

7.200

0

0

0

7.200

Flutningsstuðul (Lógarb. j.)

2.800

-900

0

0

1.900

Effektivar veðhaldsútreiðslur (Stuðulsj.)

-100

0

0

0

-100

Rakstur tilsamans

168.400

3.876

-1.002

4.026

175.300

Rakstrarjáttanin til Fiskimálaráðið er hækkað nakað seinnu árini, og sambært starvsfólkayvirlitinum
eru knapt 4 fólk fleiri í starvi sammett við 2011. Hvørjar eru høvuðsuppgávurnar hjá nýggju
starvsfólkunum, og hvørja útbúgving/førleikar hava nýggju starvsfólkini?
Tilbúgvingarsamskipanin varð flutt frá Vørn til Fiskimálaráðið í 2017. Í hesum
sambandi flutti eitt fólk við.
Fiskimálaráðið hevur valt at seta størri orku av til samráðingar. Í hesum sambandi er
samráðingartoymi sett á stovn. Í toyminum er ein samráðingarleiðari, ein samskipari
og ein búskaparfrøðingur.
Nevndin ynskir eina yvirskipaða kunning um, hvussu tað gongur at skipa eina føroyska veðurtænastu.
Her kann vísast til kunning og ávegis álit á heimasíðu Fiskimálaráðsins. Endaliga
frágreiðingin verður liðug í hesum árinum. Landsstýrismaðurin vil fegin kunna um
ætlanina á fundi við nevndina.
Lønarútreiðslurnar økjast munandi í 2019 í mun til 2018. Hvør er ítøkiliga orsøkin?
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Fleiri útreiðslur liggja í Fiskimálaráðnum, sum fyrr høvdu serstaka konto ella eru
nýggjar. Eitt nú verður fiskivinnuráðið nú lønt av Fiskimálaráðnum. Ein nýggj
útreiðsla, sum stavar frá fiskivinnunýskipanini, er løn til metingarnevnd.
Fiskivinnunýskipanin førir eisini til aðrar útreiðslur, millum annað orsakað av, at
skipanir skulu mennast. Hesar útreiðslur eru í fyrstu atløgu játtaðar til
Fiskimálaráðið, men verða hesar møguliga seinni lagdar til annan stovn.
Rakstur av vaktarskipunum. Játtanin til keyp av vørum og tænastum er tann sama í 2019 sum í 2018.
Er hædd tikin fyri hækkaða oljuprísinum?
Oljuprísirnir eru eitt vet hægri nú enn fyri einum ári síðani. Tó sær út til, at prísirnir
eru á veg niðureftir aftur. Tað er ikki lagt upp fyri, at oljuprísurin verður verandi á
núverandi høga støði.
Hvør er orsøkin til, at játtanin til stuðul til flutning av fiski er lækkað?
Høvuðsorsøkin, til at játtanin er lækkað, er, at minni verður flutt til Suðuroyar.
Hvat væntar landsstýrismaðurin kemur inn í landskassan smb. framløgdu lógaruppskotunum um
veiðigjald?
Við teimum upplýsingum vit hava í løtuni um avreiðingarprísir og kvotur v.m.,
verður mett, at inntøkan frá veiðigjøldunum verður umleið 220 mió. kr. í 2019.
Haraftrat ynskir nevndin kunning um sokallaðu Matís-verkætlanina.
Í sambandi við viðgerðina av løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir
makreli, norðhavssild og svartkjafti og botnfiski í Barentshavinum í 2016 samtykti
Løgtingið eitt broytingaruppskot, har viðmerkt var, at mælt var
landsstýrismanninum til at seta 10% av inntøkunum frá uppboðssølunum til
fiskivinnugransking, fiskivinnumenning við serligum atliti at meirvirking og
gagnnýtslu av øllum fiskinum.
Hesin peningur skal setast í ein grunn at menna átøk og skipanir í føroyskari
fiskivinnu við atliti at lívfrøðiligari, búskaparligari og samfelagsligari burðardyggari
gagnnýtslu av havtilfeinginum. Grunnurin skal samskipast við skipanina
“fiskivinnuroyndir”, ið hevur til endamáls at fremja royndir og kanningar, praktiskar
og vinnuligar, ið menna og økja framleidni í føroyskari fiskivinnu og gagnnýtslu av
havtilfeinginum. Skipanin við fiskivinnugrunni og fiskivinnuroyndum skal stimbra til
virðisvøkstur í øllum liðum í fiskivinnuni.
Bygnaðarliga skal virksemið leggjast í eina skipan, ið líkist Matís í Íslandi, við
serstøkum áherðsluøkjum – “deplum” – kring landið.
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Høvuðsmálini fyri gransking, royndum og verkætlanum innan skipanina skulu m.a.
fevna um:







Burðardyggan fiskiskap
At alt tilfeingi skal til lands, og alt tilfeingi úr fiskinum skal koma til høldar
At størri virðisøking verður skapt í Føroyum í øllum liðum í vinnuni
At góðska og góðskuváttanir kunnu mennast í øllum liðum
At marknaðarføring og – atgongd kunnu betrast
At føroyskir førleikar verða mentir í tøkni, veiði, framleiðslu, veitingum,
tænastum og sølu.

Høgni Hoydal
landsstýrismaður
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