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Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a 

 

Fyrispurningur um arbeiðið við integrasjón, settur landsstýrismanninum í 

uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

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. 
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