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Uppskot 

til 

samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri Løgtingið lógaruppskot, sum ásetir, at almenn 

størv í nógv størri mun kunnu verða sett sum fjarstørv kring landið. 

 

 

Viðmerkingar:  

Góð arbeiðspláss eru ein grundleggjandi fyritreyt fyri fólkavøkstri, og at familjur velja at seta 

búgv í einum øki.  

Øll nýggj almenn størv, har tað ber til, eiga at verða sett soleiðis, at møguleiki er fyri at 

arbeiða í heimbygdini ella í oynni, tó at høvuðssæti hjá arbeiðsplássinum er aðrastaðni, eitt nú 

í miðstaðarøkinum. Fyri flestu almennu og kommunalu stovnarnar ber tað væl til at hava 

ávíst tal av starvsfólki sett lokalt.  

Hetta kundi eitt nú verið gjørt í samstarvi við kommunurnar, til dømis um at skipa felags 

skrivstovuhølir og útgerð, sum geva møguleikan fyri bæði almennum og privatum 

fjarstørvum.  

Við nýggj almenn størv verður hugsað um, tá fólk fara úr einum starvi fyri aldur, tí tey skifta 

arbeiði, ella tá víðkað verður um starvsfólkahópin. Einki er tó í vegin fyri, at almenn 

arbeiðspláss meta um øll størvini og gera av, hvørji av hesum eru egnaði at skipa sum 

fjarstørv.  

Tøknin skapar nærleika 

Í Føroyum eru tað ikki einans vegir, tunlar og brýr, sum knýta oyggjarnar saman. Allar 

oyggjarnar eru væl samanknýttar gjøgnum alnet, og framkomin talgild tøkni ger, at tað í mun 

til mong størv er minni munur á, hvørt tú arbeiðir í Skúvoy, Sandvík, Bø ella í Tórshavn, 



Runavík ella Klaksvík. Atkoman til teldutøkt tilfar og til at samskifta við starvsfelagar 

umvegis framkomna mynda- og ljóðtøkni gevur møguleikar at skipa arbeiðspláss á heilt 

annan hátt enn áður. Henda møguleika eiga vit at brúka og leggja ætlan fyri, hvussu 

framkomna tøknin kann hjálpa okkum at spjaða almenn arbeiðspláss betur kring landið.  

Tí verður skotið upp, at tað almenna gongur á odda, soleiðis at tá lýst verður eftir fólki til ávís 

størv, áttu hesi at verið lýst við møguleikanum fyri fjarstarvi, skilt á tann hátt, at møguleiki er 

fyri – partíð ella fulla tíð - at arbeiða heimanífrá ella í hølum, ið eru gjørd til endamálið, og 

sum eru í bygdini ella oynni. Fleiri kommunur hava longu hølisumstøður til skrivstovur ella 

vinnufelagsskapir av ymiskum slagi. Mælt verður til, at landið eigur at fara í samstarv við 

kommunurnar um at útbyggja hesar møguleikar og á ymiskan hátt stuðla kommunum, sum 

ynskja tað.   

Hvørja ferð eitt alment starv verður tøkt, ella nýggj størv verða stovnað, eigur ein meting at 

verða gjørd av, hvørt hetta starvið er egnað til at lýsast sum fjarstarv.  

Føroyar vaksa, men øki minka 

Tað gongur við rúkandi ferð í Føroyum, og omanfyri 32.000 fólk eru í arbeiði. Har sum 

ríkiligt av arbeiði er, er lætt at fáa fólk at flyta til, tí veksur fólkatalið í størsta partinum av 

landinum, men tað er eisini partur av landinum, sum ikki fær sín lutfalsliga part av 

framgongdini, og har tað er átrokandi neyðugt at skapa fleiri arbeiðspláss, ikki minst til fólk 

við útbúgving. Hagtølini fyri minkandi tal av børnum og vaksandi tal av eldri í hesum pørtum 

av landinum tala sína álvarsomu talu. Arbeiðspláss eru ein fyritreyt, skal yngra ættarliðið, 

sum fer av oynni í útbúgvingarørindum, hava møguleika og hug at venda aftur.  

Tað ber til at leggja eina miðvísa ætlan fyri fleiri bæði almenn og privat størv kring landið. Í 

undanfarna samgonguskeiði vórðu útbygd millum annað skúla-, heilsu- og almannatilboð og 

vinnulig átøk gjørd fyri at skapa fleiri arbeiðspláss kring landið, men meira krevst.  

Ein skipan við fjarstørvum kann vera við at venda gongdini í teimum pørtum av landinum, 

har tørvur er á tí. Fjarsett størv eru longu, bæði hjá tí almenna og privata, men vit eiga at gera 

okkum greitt, hvussu nógv almenn arbeiðspláss við fyrimuni kunnu setast kring landið.  

Ikki við at ríva upp stovnar úr miðstaðarøkinum og flyta teir í út á bygd, men við sakliga at 

gjøgnumganga almenn størv og sløg av størvum og meta um, hvørji eru væl egnaði til heilt 

ella lutvíst at verða sett við møguleika fyri fjarstarvi. Og brúka vágskálina, tá størv skulu 

setast.   

Leysu oyggjarnar serliga útsettar 

Nú fleiri enn 85% av fólkinum hava fast vegasamband, er tað vorið lætt at flyta seg til arbeiði 

í aðrari bygd ella býi. Um heilt fá ár er Sandoyartunnilin veruleiki, sum knýtir oynna í 

meginøkið og teir møguleikar tað ber við sær fyri fólk og vinnu í oynni.  

Men hóast farið er í gongd við ætlanina um Suðuroyartunnilin, fara at ganga nógv ár, áðrenn 

hesin er liðugt boraður. Saman við útoyggjunum, er Suðuroyggin sostatt í einari serstøðu. 

Fjarstørv eiga at kunna verða sett allastaðni í Føroyum, men serstakur dentur má leggjast á at 

fáa størv sett har, tørvurin er størstur.   

Møguleiki fyri góðum størvum og smidligum sambandi er altavgerandi, um vit meina nakað 

við orðini um at tryggja búseting og trivnað kring alt landið. 
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