Álit
í
løgtingsmáli nr. 115/2019: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri mars 2020-3
Høgni Hoydal og Beinta Løwe Jacobsen, løgtingsmenn, vegna Tjóðveldi, hava lagt málið fram 6.
mars 2020 og eftir 1. viðgerð 23. apríl 2020, er tað beint Fíggjarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 1. og 7. mai 2020.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fiskivinnumálum, Jacob
Vestergaard, saman við veðurmenningarbólkinum.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen) hevur
hesar viðmerkingar:
Formliga var veðurtænastan yvirtikin frá DMI 1. apríl 2009.
Veðurtænastan er nú ein partur av Vørn og hevur eina rakstrarjáttan uppá umleið 5 mió.kr. árliga.
Sum nú er, so starvast eingin veðurfrøðingur í Føroyum og veðurforsagnir v.m. verða keyptar frá
danska veðurstovninum, DMI, fyri umleið 1,9 mió.kr.
Umframt veðurforsagnir v.m., sum verður keypt frá DMI, so verður játtanin á fíggjarlógini brúkt til:
•
•
•

Radiosonderingar tvær ferðir um samdøgrið
Innlesing av veðurforsagnum á telefonsvarara fýra ferðir um samdøgrið
Umsiting av veðurstøðunum í Akrabergi, í Mykinesi, í Fugloy, á Borðuni, á Eiði
og í Tórshavn

Í viðmerkingunum til hetta uppskotið til eykajáttan á 3 mió.kr. stendur, at ætlanin við hesi eykajáttan
er at fremja tilmælini í álitinum, sum veðurmenningarbólkurin hevur handað landsstýrinum í 2019,
har tað stendur, hvussu veðurmenningarbólkurin sær fyri sær eina dagførda, nøktandi og útbygda
veðurtænastu í Føroyum.
Á fíggjarlógini fyri 2020 eru játtaðar 5 mió.kr., og tað er tað, sum samgongan er samd um verður
upphæddin, sum veðurtænastan í Føroyum verður rikin fyri í 2020. Meirilutin í Fíggjarnevndini
heldur ikki, at ein uppraðfesting av veðurtænastuni eigur at verða gjørd mitt í einum fíggjarári. Heldur
eigur tað at verða soleiðis, at um samgongan ynskir eina uppraðfesting av veðurtænastuni, so eigur
hetta at verða tikið upp í sambandi við fíggjarlógararbeiðið í heyst fyri fíggjarlógina í 2021.
Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at
samtykkja uppskotið.
Minnilutin (Aksel V. Johannesen, Kristina Háfoss og Ruth Vang) hevur hesar viðmerkingar:

Føroyar verða ofta nevndar: “The Land of Maybe”. Hetta er ikki uttan orsøk. Tí í øldir – og eisini í
dag – er tað veðrið, ið avger hvat ber til at gera.
Álítandi veðurtíðindi hava avgerandi týdning fyri fólk, vinnu og samfelagið hjá okkum, og eru
týðandi fyri at skapa tryggleika í Føroyum.
Føroyska veðurtænastan er føroyskt málsøki. Varð heimtikið frá donskum myndugleikum 1. apríl
2009.
Síðan tá hevur verið ætlanin at menna eina framkomna føroyska veðurtænastu, men tíverri er ikki
komið á mál við hesum.
Undanfarna landsstýri setti ein veðurmenningarbólk at koma við uppskoti til, hvussu ein føroysk
veðurtænasta kundi skipast, og varð álitið latið landsstýrinum í 2019. Sostatt fyriliggja tilmæli nú um,
hvussu hetta kann gerast á góðan hátt.
Niðurstøðan í frágreiðingini er, at verður meirjáttan á 3 mió.kr. árliga latin føroysku veðurtænastuni
– so játtanin hækkar úr 5 upp í 8 mió.kr. – verður komið væl áleiðis at menna eina veruliga føroyska
veðurtænastu við fleiri veðurfrøðingum og við betri og meira álítandi veðurforsøgnum fyri Føroyar
og fyri øki í Føroyum. Hetta hevur stóran týdning fyri okkum øll – bæði á landi, á sjóvi og fyri
flogferðsluna.
Tí vil minnilutin eisini mæla landsstýrinum til at seta meirjáttan av til føroysku veðurtænastuna á
komandi fíggjarlóg fyri 2021
Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja
uppskotið.
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