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løgtingsmáli nr. 119/2019: Uppskot til samtyktar um fjarstøv kring landið  

 

Bjørt Samuelsen, Høgni Hoydal, Sirið Stenberg, Kristina Háfoss, Hervør Pálsdóttir og Beinta Løwe 

Jacobsen, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð 27. apríl 2020 er tað 

beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 6. og 13. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Útoyggjafelagið, Kommunufelagið og 

landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minnluta.  

 

Meirilutin (Christian F. Andreasen, Erhard Joensen, Frimodt Rasmussen og Steffan Klein Poulsen) 

hevur hesar viðmerkingar: 

 

Meirilutin tekur undir við, at almennir myndugleikar leggja sína umsiting til rættis soleiðis, at tað í 

ávísan mun eigur at vera gjørligt hjá fólki at arbeiða frá sínum bústaði. Henda skipan er eisini roynd 

í øðrum londum. 

 

Tøkniliga menningin ger tað møguligt hjá fólki í rættiliga stóran mun at kunna útinna sítt starv 

gjøgnum internetið og persónlig hjávera er ikki altíð neyðug fyri at kunna útinna sítt starv. Hinvegin 

má staðfestast, at tað er arbeiðsgevarin, sum hevur leiðslurættin. Arbeiðsgevarin má í síni 

tilrættalegging av virkseminum taka neyðug atlit til arbeiðsplássið sum heild, tá ein møgulig avtala 

verður gjørd um fjarstarv.  

 

Landsstýrismaðurin hevur upplýst, at tað ikki finnast nakrar reglur i almenna setanarpolitikkinum um 

fjarstørv og møguligar treytir í hesum sambandi. Meirilutin heldur ikki, at spurningurin um at stovna 

fjarstørv kann áleggjast við lóg. Hesin spurningur má heldur gerast ein partur av almenna 

setanarpolitikkinum, sum greitt má áseta, hvørjar treytir eru galdandi fyri slík størv. Tað er ikki 

neyðugt við lógarheimild at gera møguliga avtalu við starvsfólk um fjarstarv heilt ella partvíst. 

 

Við hesum grundgevingum mælur meirilutin Løgtinginum frá at samtykka uppskotið. 

 

Minnilutin (Ingilín D. Strøm, Hervør Pálsdóttir og Sirið Stenberg) hevur hesar viðmerkingar:  

 

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

at seta búgv í einum øki. Tí er tað neyðugt við arbeiðsplássum í øllum landinum. 

 

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

fólkatalið er minkandi. Fjarsett størv finnast longu, bæði hjá tí almenna og privata. Vit eiga at gera 

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

kunnu m.a. skipast soleiðis, at nakrar dagar um vikuna verður arbeitt heimanífrá, og restina av 

døgunum verður arbeitt á starvsplássinum. Samstundis kom fram í hoyringini, at tað er neyðugt at 



skipa fysisku karmarnar soleiðis, at arbeiðsrúm eru úti í bygdunum, soleiðis at fólk hava eitt stað at 

arbeiða. Tað kundi eitt nú skipast sum eitt felags arbeiðsrúm, har fólk í ymiskum størvum arbeiða 

hvør í sínum lagi. 

 

Royndir í bæði Noregi og Íslandi vísa góð úrslit við fjarstørvum. Royndir vísa skipanir við 

fjarstørvum skapa betri arbeiðsmegi.  

 

Arbeiðið at menna útoyggjarnar er týdningarmikið, og eigur at raðfestast hægri. Um vit hava eitt 

ynski um, at fólk búsetast í øllum pørtum av landinum, so er eisini neyðugt at gera átøk, ið gera tað 

liviligari allastaðni. At skipa fjarstørv kring landið er eitt gott átak, ið eisini samsvarar væl við 

málsetningin í útoyggjaálitinum frá 2001 um menning av útoyggjunum.  

 

Føroyar eru væl bundnar saman, og er tað tí er lættari at flyta seg til arbeiði í aðrari bygd ella býi, enn 

tað hevur verið. Men støðan er ikki soleiðis fyri allar partar av landinum. Um fá ár verður 

Sandoyartunnilin veruleiki, og tá verður Sandoyggin knýtt betur at restini av landinum. Fyri 

Suðuroynna og útoyggjar er støðan tó ein heilt onnur. Fjarstørv eiga at kunna verða sett allastaðni í 

Føroyum, men serstakur dentur má leggjast á at fáa størv sett, har tørvurin er størstur. Leysu 

oyggjarnar eru serliga útsettar.  

 

Arbeiðsmarknaðurin og samfelagið eru øgiliga nógv broyt seinnu árini. Tøkniliga hevur tað verið 

møguligt at skipa fjarstørv í fleiri ár. Nøkur fjarstørv eru eisini sett, men tó hevur ikki stór framgongd 

verið á hesum økinum. Við COVID-19 kreppuni hava vit víst í verki, at tað letur seg gera at arbeiða 

heimanífrá. Tí er tað ein upplagdur máti at fáa skipað ein arbeiðsmarknað, ið samstundis ger tað 

liviligari og betri at búsetast m.a. á útoyggj.  

 

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

orðunum um at tryggja búseting og trivnað kring alt landið. 

 

Hoyringarpartarnir vóru jaligir um uppskotið.  

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

Rættarnevndin, 26. mai 2020 

 

 

 

Christian F. Andreasen  Ingilín D. Strøm  Erhard Joensen 
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Frimodt Rasmussen  Hervør Pálsdóttir  Sirið Stenberg 

 

 

 

Steffan Klein Poulsen 


