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§ 52a fyrispurningur nr. 86/2018 frá Kristionnu Winther Poulsen, løgtingskvinnu, um arbeiðið 

við integrasjón 

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hvussu gongst við arbeiðinum at gera neyðugar karmar fyri eini væleydnaðari integrasjón? 

2. Hvørjar treytir metir landsstýrismaðurin eru neyðugar fyri eini væleydnaðari integrasjón av   

tilflytarum í Føroyum? 

3. Hvørjir myndugleikar eru partar av integrasjónsarbeiðinum? 

4. Hvørji tilboð metir landsstýrismaðurin skulu vera til staðar fyri at fáa eina væleydnaða 

integrasjón?  

5. Hvørjar eru sambært landsstýrismanninum tær størstu avbjóðingarnar í arbeiðinum at skipa 

integrasjónsøkið í Føroyum? 

 

Viðmerkingar: 

Fólkatalið í Føroyum veksur, og eisini talið av útlendingum í Føroyum er nógv vaksið seinastu 

árini. Hvørt ár velja menniskju úr øllum heiminum Føroyar sum sítt nýggja heimland. Talan er um 

bæði børn og vaksin, og um kvinnur og menn. Tað eru tó serliga kvinnur og børn, sum fáa Føroyar 

sum nýtt heimland, meðan menninir í størri mun koma fyri at arbeiða í eitt ávíst tíðarskeið uttan 

ítøkiligar ætlanir um at búgva her restina av lívinum.  

At fólk úr øllum heiminum fjølgast í Føroyum krevur, at tað almenna skal hava eina væl skipaða 

integrasjón. Hetta økið er lutfalsliga nýtt, men er sanniliga týdningar¬mikið at greiða úr hondum, so 

at móttøkan av okkara nýggju borgarum, yngri sum eldri, verður góð, og tey fáa eitt gott lív í 

Føroyum.  

Mangan hoyri eg fólk við innliti í útlendingaøkið føra fram, at einki skipað arbeiði er fyri at fáa eina 

væleydnaða integrasjón. Eitt slíkt arbeiði fevnir um nógv ymisk øki: skikkað og óheft ráðgeving, 

atgongd til arbeiðsmarknaðin, undirvísing í føroyskum sum fremmandamáli, eitt mennandi arbeiði í 

skúlum og á dagstovnum, fyri at nevna nøkur dømi um hesi øki. Og hetta hevur so við sær aðrar 

spurningar, sum tað er neyðugt at taka støðu til, eitt nú um undirvísingin í føroyskum skal vera eitt 

krav ella treytað av egnum vilja, og um ta serligu støðu, sum danskt hevur í tí føroyska 



gerandisdegnum. Hetta setir krøv til tilflytarar um at skula læra seg tvey fremmanda¬mál, heldur 

enn eitt.  

Nógvir eru spurningarnir at taka støðu til, men alneyðugt er at hava greiðar karmar fyri, hvussu vit á 

besta hátt taka ímóti okkara nýggju borgarum. Tí verður hesin fyrispurningur settur 

landsstýrismanninum við ábyrgd av  útlendingamálum. 

 

 

Svar: 

1. Hvussu gongst við arbeiðinum at gera neyðugar karmar fyri eini væleydnaðari integrasjón? 

Arbeiðið gongur væl. Ætlanin er í fyrsta umfari at seta sum krav, at í Føroyum skulu tilflytarar hava 

lokið prógv í føroysum mál- og samfelagsskeiði fyri at fáa varandi uppihaldsloyvi. Tað er treytað 

av, at eitt skipað og landsfevnandi undirvísingartilboð í føroyskum sum fremmandamáli til vaksin 

verður ment. Mentamálaráðið er farið í holt við arbeiðið at skipa undirvísingartilboðið, so tað í 

størri mun samsvarar við altjóða CEFR-skipanina. 

Í vetur fekst semja við donsku stjórnina um at flyta ein stóran part av umsitingini av 

uppihaldsloyvum í útlendingalógini á føroyskar hendur. Í avtaluni varð ásett, at føroyskir 

myndugleikar í eini komandi løgtingslóg um integrasjón kunnu seta sum treyt fyri at fáa varandi 

uppihaldsloyvi í Føroyum, at viðkomandi útlendingar hava tætt tilknýti til Føroyar, og tískil skulu 

lúka málslig krøv, umframt at hava innlit í føroyska mentan og samfelagslig rættindi og skyldur. 

Eitt landsfevnandi mál- og samfelagsskeið fyri útlendingar skal skiljast sum fyrsti liður í einari 

integrasjónslóg, ið skal víðkast og mennast við tíðini, tí integrasjónspolitikkur er ein áhaldandi 

tilgongd, ið støðugt skal dagførast og tillagast. Sjálvt um hesin parturin vendir sær neyvt til 

útlendingar, sum vilja hava varandi uppihaldsloyvi í Føroyum, so skulu allir útlendingar, ið liva og 

virka í Føroyum, sjálvsagt eggjast til at læra málið.  

2. Hvørjar treytir metir landsstýrismaðurin eru neyðugar fyri eini væleydnaðari integrasjón 

av tilflytarum í Føroyum? 

Tað er eingin ivi um, at avmarkaður málsligur førleiki, avmarkað vitan um samfelagið og 

mentanina, og avmarkað atgongd til arbeiðsmarknaðin, hindra integrasjónini. Nýggj gransking um 

viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum vísir eisini, at vantandi førleiki í føroyskum, og lutvíst í 

donskum, saman við vantandi møguleikum at ogna sær hollan málsligan førleika, er størsta 

forðingin fyri flytføri og integrasjón á føroyska arbeiðsmarknaðinum, og at nógvir útbúnir tilflytarar 

eru fastlæstir í ófaklærdum størvum. 

Tilknýtið til arbeiðismarknaðin hevur eisini stóran týdning fyri, at ein tilflytari kann trívast og finna 

seg tilrættis. Tað er neyðugt, at útlendingar sleppa til arbeiðis at brúka sínar førleikar skjótast tilber, 

tí avleiðingarnar kunnu vera stórar fyri bæði útlendingin og samfelagið sum heild, um tey hava 

trupult við at skapa sær eina tilveru her. Arbeiðsgevarar hava sostatt eisini eina ábyrgd at tryggja, at 

integrasjónin í Føroyum riggar. 



Fyri at bøta um hetta verður mett skilabest at byrja avmarkað og málrættað við at tillaga treytirnar 

fyri varandi uppihaldsloyvi og at menna eitt skikkað og landsfevnandi undirvísingartilboð. Tá ið 

hetta er fingið í lag, kann leggjast afturat lóggávuni. 

3. Hvørjir myndugleikar eru partar av integrasjónsarbeiðinum? 

Allir viðkomandi partar eru við í arbeiðinum. Tað eru millum annað Útlendingastovan, Nám, 

Kommunufelagið, Fróðskaparsetur Føroya, umframt fleiri kommunur, stovnar, felagsskapir og 

einstaklingar, ið fáast við útlendingar og integrasjón. 

4. Hvørji tilboð metir landsstýrismaðurin skulu vera til staðar fyri at fáa eina væleydnaða 

integrasjón? 

Í Føroyum hevur í nógv ár verið víst á tørvin at fáa samskipaða mál- og samfelagsundirvísing til 

nýkomnar tilflytarar, sum skal geva teimum viðkomandi førleikar innan mál, arbeiðsmarknað, 

útbúgving og samfelag. Tað var millum annað eitt av høvuðstilmælunum í Integrasjónsálitinum frá 

2011. 

Við broytingunum í útlendingalógini og arbeiðinum at skipa eitt landsfevnandi undirvísingartilboð 

hava bæði Uttanríkis- og vinnumálaráðið og Mentamálaráðið brúkt nógva orku til hetta, og arbeiðið 

at dagføra verandi námsætlan í føroyskum sum fremmandamáli, at útbúgva lærarar og gera og 

savna undirvísingartilfar er byrjað. Í hesum arbeiðinum verður millum annað eisini umrøtt, hvussu 

arbeiðsmarknaðurin í størri mun kann vera við til at integrera útlendingar, og hvørji amboð vanta í 

heilsuverkinum, skúlaverkinum, dagstovnaøkinum og aðrastaðni fyri at integrasjónin kann rigga 

betur. 

5. Hvørjar eru sambært landsstýrismanninum tær størstu avbjóðingarnar í arbeiðinum at 

skipa integrasjónsøkið í Føroyum? 

Eingin ivi er um, at nógvir fastbúgvandi útlendingar í Føroyum fella væl til og trívast væl í føroyska 

samfelagnum. Tey eru virkin, opin og forvitin og hava ein skarða av fólki rundan um seg, ið geva 

teimum góðar karmar at virka í, og teirra samfelagsliga íkast er ein virðismikil fongur fyri okkum 

øll. Men í øðrum førum riggar integrasjónin illa, og óloystu avbjóðingarnar, sum eru bæði nógvar 

og fjølbroyttar, skulu takast í størsta álvara. 

Integrasjón er ein sera víðfevnd og samansett uppgáva at loysa. Uppgávan og avbjóðingarnar eru 

ymiskar, tí útlendingar í Føroyum eru ein sera fjølbroyttur bólkur av fólki, sum hevur lítið í felag, 

uttan tað, at tey ikki eru fødd sum føroyingar. Tey hava ymiskan uppruna, ymiskan tørv og ymiskar 

førleikar, og útbúgvingarstigið fevnir um alt frá útbúnum akademikarum til fólk við mest sum 

ongari skúlagongd. Nøkur eru úr enskttalandi londum, men ein stórur partur eru úr londum, har 

málið er av aðrari rót enn teirri induevropeisku við øðrum skriftteknum enn latínska stavraðið.  

Ein yvirskipað integrasjónslóggáva fer ikki einsamøll at loysa avbjóðingarnar. Integrasjón fer fram í 

nógvum ymiskum liðum í gerandisdegnum, millum annað á arbeiðsmarknaðinum, í grannalagnum 

og í øðrum felagskapum. Samskiftið – í hesum føri føroyska málið – er besta einstaka amboðið at 

skapa sosial sambond, at sleppa inn á arbeiðsmarknaðin og byggja brýr millum fólk, mentanir og 

fatanir, og tað er orsøkin til, at landsstýrið hevur valt at taka hetta stigið fyrst. 
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