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Att: Løgtingsins fíggjarnevnd 

Keypmannahavn, 21. november 2019 

 
Umbøn um hægri játtan til økt virksemi 

Góðu fíggjarnevndarlimir ! 

Meginfelag Føroyskra Studenta hevur nú 57 ár arbeitt miðvíst fyri at betra um kor og møguleikar 
hjá lesandi føroyingum – bæði úti og heima.  

Visjón okkara er eitt sterkt føroyskt vitanarsamfelag, ið ikki bert hevur eitt altjóða fróðskaparsetur 
og eitt lokkandi og mennandi lestrarumhvørvið, ið skapar trivna millum lesandi og samfelagið 
annars, men sum eisini megnar at draga væl útbúgvin fólk hendanvegin – bæði føroyingar og 
útlendingar.Til tess at røkka hesum málum arbeiða vit bæði í Føroyum, har vit serliga virka fyri at 
styrkja og menna Fróðskaparsetrið og skapa góðar, hugnaligar og mennandi lestrarumstøður fyri 
føroysk og útlendsk lesandi, eins og vit arbeiða í útlondum – serliga Danmark – har vit arbeiða við 
at byggja brýr millum tey lesandi og føroyska samfelagið og arbeiðsmarknaðin. Vit skapa føroyskt 
samanhald, har ein kann røkja mál og mentan og styrka og varðveita tilknýti til móðurlandi. 

MFS skipar árliga fyri fleiri føstum og fyrifallandi tiltøkum (til dømis Jobmatch, Pisudagar og 
Markleys Útbúgving), eins og vit árliga geva út lestrarblaðið Fjølnir. 

Vit hava seinastu árini fingið nógv av skafti. Føroyskt lestrarlív batnar alsamt, bæði 
Fróðskaparsetrið, bústaðarmøguleikar og fíggjarligu- og sosialu karmarnir kring lestrarlívið. MFS 
megnar tó onki einsamalt, men takka verið okkara framúr góða samstarvi við tey lesandi, 
føroyskar myndugleikar, útbúgvingarstovnar, Mentamálaráðið og føroyskt vinnulív, hevur tað 
latið seg gera at venda fráflyting til fólkavøkstur. 

Men hóast nógv er avrikað, so er enn nógv eftir.  

Føroyar eru framvegis í beinharðari kapping við útlond, bæði um lesandi og liðugt útbúgvin, og 
avbjóðingar eru, ið takast mugu í álvara. Lesandi í Føroyum dragast framvegis við avbjóðingar, ið 
serliga stava frá vantandi vilja at fremja Bologna-tilgongdina í verki í Føroyum. Hetta hevur við 
sær, at tey, ið lesa í Føroyum, ikki eins og væl og tey, ið lesa aðrastaðni, kunnu fáa 
útbúgvingarpappírir, ið lúka altjóða krøv um góðskutrygging og akkreditering.  
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Eisini dragast føroysk lesandi við avbjóðingar í mun til sálarheilsu – eitt mál, vit í MFS í løtuni 
arbeiða við, í samstarvi við onnur, eitt nú felagnum fyri sálarfrøðilesandi. Umframt hetta arbeiða 
vit í MFS eisini við málum sum t.d. lestrarstørv og praktikk fyri lesandi í føroyskum fyritøkum, 
atkomuligheit í mun til útbúgving fyri útlendingar og fólk við skerdum førleika og mangt annað. 

Umframt hesi málini á heimafrontinum, so er MFS eisini í løtuni við at styrkja samstarv okkara við 
lestrarfeløg úr øðrum londum.  

Fyri fyrstu ferð í 30 ár varð Nordisk Ordförande Möte, ið er samstarv millum 12 national lestrarfeløg 
úr øllum norðurlondum og teimum baltisku londunum, hildið í Føroyum í oktobur. Ráðstevnan, 
ið hevði sálarheilsuna hjá lesandi og Bologna-tilgongdina sum aðalevni var sera væleydnað, og 
umboð úr tíggju ymiskum londum vóru umboðað, umframt umboð fyri Fróðskaparsetrið, 
grønlendska Útbúgvingar- og mentamálaráðið, føroyska Uttanríkis- og mentamálaráðið, 
Íslendsku góðskutryggingarnevndini (Quality Board) og Felagið fyri føroysk sálarfrøðilesandi fyri 
at taka nøkur burturúr rúgvuni. 

MFS er eisini í ferð við at gerast limur í evropeiska lestrarfelagsskapinum European Students’ Union 
(ESU), ið er felagsskapur, ið umboðar 45 national lestrarfeløgini í Evropa. ESU umboðar umvegis 
sínar limafelagsskapir góð 20 milliónir lesandi úr 39 ymiskum londum. Umvegis limaskap í ESU 
fær MFS góð sambond við feløg tvørtur um alt Evropa, og læra av royndunum hjá hesum, umframt 
samstarva um felags avbjóðingar. Eisini kann MFS, umvegis ESU, vera við til at seta fingramerki á 
evropeiskan útbúgvingar- og granskingarpolitikk umvegis umboðan í eitt nú ES-nevndini, 
Bologna-fylgibólkinum og UNESCO. 

Hetta stóra arbeiði krevur tó nógva arbeiðsorku. Og í løtuni brenna vit ljósið í báðum endum. 

MFS er ein sjálvboðin felagsskapur. Vit hava eitt skrivstovufólk, ið arbeiðir átta tímar um vikuna 
umframt at forkvinnan fær eina súmbolska samsýning á 2000 kr. um mánaðin.  

Alt annað arbeiði er sjálvboðið – og eftirhondini arbeiða fleiri lesandi í MFS stundum fullar 40 tíma 
vikur fyri MFS – umframt at tey eru fulltíðarlesandi á universiteti. Økta arbeiðsbyrðan merkir, at 
fáa vit ikki meiri pengar til virksemi okkara, so mugu antin rulla aftur og minka um virksemi – ella 
koyra á okkara sjálvbodnu til tey hokna undir stóru arbeiðsbyrðuni. Vit kunnu nevna, at í øllum 
okkara grannalondum er vanligt, at lesandi, ið virka í nationalum lestrarfelagsskapum antin eru í 
føstum, løntum starvi ella hava møguleika at taka farloyvi frá lestnaðinum, men framvegis fáa 
lestrarstuðul útgoldnan. Í fyrstu syftu er mál okkara tó ikki samsýning til ráðslimir, men peningur 
til virksemi okkara. Nýggju átøkini hava rakstrarútreiðslur við sær, ið verandi játtan ikki í løtuni 
kann nøkta. 
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Tað má eisini viðmerkjast, at MFS hevur sera gott samstarv við føroyskar fyritøkur, og at hetta 
merkir, at vit umframt okkara føstu játtan á løgtingsfíggjarlógini, í ávísum førum fáa virksemi 
fíggjað við hjálp frá hesum fyritøkum. Slíkar stuðulsupphæddir hava tó ávísar vansar : tær eru 
lutvíst við til at minka um okkara óheftni, í og við at vit binda okkum til at lýsa fyri og samstarva 
við úrvald vinnulig áhugamál, og so eru hesi pengarnir eisini høvuðssakliga eru projektjáttanir, ið 
ikki kunnu nýtast til rakstur – og tað er júst raksturin, sum í seinastuni er vorðin tyngri. 

Tískil skriva vit til tykkum í fíggjarnevndini. Vit vóna, at tit eins og vit ynskja eitt sterkt MFS, ið 
framhaldandi er eitt virðiligt umboð fyri allar lesandi føroyingar, men sum eisini hevur møguleika 
til veruliga at arbeiða við teimum avbjóðingum, lesandi dragast við. 

Við eini øktari játtan á løgtingsfíggjarlógini gerast vit meiri før fyri at røkja økta virksemi til fulnar 
– uttan at noyðast at leita eftir alternativum leistum til fígging. Politiskt og vinnuligt óheftni 
rennur í sjálvum hjartablóðinum hjá MFS, og tískil er hendan seinna loysnin ein treyðug neyðloysn. 

Í framskrivaða uppskotinum til løgtingsfíggjarlóg fyri 2020 fær MFS játtaðar 251.000 krónur. 
Okkara vón er, at hendan upp hæddin kann lyftast upp á dupulta, 500.000 – um ikki í einum, so 
yvir eitt ásett áramál. Hetta hevði førka okkum nærri játtanini, ið okkara samstarvsfelagsskapir 
fáa, og hjálpt okkum at hækka støðið og lyfta uppgávur okkara við endurnýggjaðari megi.  

At enda vilja vit takka fíggjarnevndini fyri allan sýndan stuðul gjøgnum árini.  

Vit eru errin av teimum framstigum, vit hava gjørt seinastu árini, og takksom fyri stuðul tykkara, 
ið hevur gjørt hesi møgulig. Vit vóna, at vit við tykkara stuðli kunnu halda fram at leggja afturat 
útbúgvingar-varðanum og stevna ímóti einum Føroyum, ið eru lestrarland á støði við øll onnur í 
Evropa. 

 

Við vón um vælvild, 

 
Vinarliga,  

Sissal Hofgaard Heystoy 
Forkvinna 


