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Úrslit krevja samstarv
Javnaðarflokkurin hevur nú í tvey valskeið á Fólkatingi umboðað Føroyar 

á virðiligan hátt, samstarvað við allar viðkomandi partar – og fingið góð 

úrslit fyri Føroyar. Hetta er í samsvari við floksins hugsan um, hvussu 

fólkatingssessurin skal nýtast. 

• Starvið skal røkjast fulla tíð. 

• Samstarvast skal við øll, sum vit kunnu fáa úrslit saman við.  

• Umboðanin kann vera hvøss, men hon skal vera semjusøkjandi.  

• Vit heingja ikki føroyskar ósemjur út á snór í Danmark.  

• Vit virða føroyska fólkaræðið og arbeiða ikki ímóti eini føroyskari stjórn.  

• Vit eru á Fólkatingi fyri at skapa ítøkilig úrslit.

Hetta er tað, vit hava gjørt, og hetta er tað, vit fara at gera,  

vinna vit sessin aftur. 
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Úrslit krevja samstarv

Nógv og fjølbroytt mál 
  Seinast uppdaterað: 07-05-2019 
 

Spurningar settir av føroysku fólkatingslimunum 
Valskeiðið 2015-2019 til og við 07. Mai 2019, valskeiðið 2011-2015 og valskeiðið 2005-2007 tá Fólkaflokkurin seinast 

hevði umboð á Fólkatingið 

- Spurningar, ið eru settir, men ikki svaraðir eru taldir við. Spurningar, ið eru afturtiknir eru ikki taldir við. 
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Javnaðarflokkurin - 115 tilsamans 

Føroyar-Danmark Uttanríkis- og verjumál Markaforðingar

Handilsmál Politi, fongsul v.m. Upplýsing

Veteranar Útlendingamál Annað
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Tjóðveldi - 98 tilsamans 

Føroyar-Danmark Uttanríkis- og verjumál Markaforðingar

Handilsmál Politi, fongsul v.m. Upplýsing

Loftferðsla Útlendingamál Annað
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Sambandsflokkurin - 40 tilsamans 

Føroyar-Danmark Markaforðingar Blokkstuðul Upplýsing Annað Udvidet spørgetime
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Fólkaflokkurin - 1 tilsamans 

Politi

Vanligasti mátin at reisa mál á Fólkatingi er 
gjøgnum skrivligar spurningar til stjórnina. 
Hetta yvirlitið vísir, hvussu nógvar slíkar 

spurningar teir ymisku flokkarnir hava sett, 
seinast teir hava havt umboðan, og hvat teir 
hava snúð seg um. 

Javnaðarflokkurin – 115 tilsamans Tjóðveldi – 98 tilsamans
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Russlandshandilin vardur á øllum pallum
Føroyska sølan av fiski til Russlands hevur verið fyri 

hvøssum atfinningum. Donsk pressa, danskir politikarar 

og onnur lond hava sýnt ónøgd við, at Føroyar vinna 

pening av stríðnum millum ES og Russland.  

Men sølan kann væl verjast. Ikki bara tí hon gevur 

okkum inntøkur. Hon er eisini við til at forða fyri, at 

stríðið breiðir seg norðureftir. Og hóast hon fer fram, 

er eingin ivi um, at Føroyar eru og skulu vera partur av 

vesturheiminum og NATO. 

Javnaðarflokkurin hevur nýtt nógva orku á nógvum 

pallum til at verja handilssamband okkara við Russland. 

Arktis uppraðfest 
Javnaðarflokkurin var við til at stovna 

Arktiska Arbeiðsbólkin á Fólkatingi  

og hevur havt leiðsluna farnu árini. 

Bólkurin hevur – í samtarvi við nógvar 

partar – skipað fyri tiltøkum, sum 

hava sett á skrá teir møguleikar, 

Føroyar hava í menningini, sum fer 

fram í Arktiska økinum. 

Vit løgdu eisini, saman við øðrum, 

eitt uppskot fram seinasta heyst 

um, at hesin arbeiðsbólkur skuldi 

uppraðfestast til eina fasta nevnd við 

egnari játtan. Úrslitið bleiv í desember 

samtykt við stórum meiriluta. 

Altjóða samstarv  
Javnaðarflokkurin hevur verið umboðaður í uttanríkispolitisku nevndini 

á Fólkatingi, har vit hava ført fram føroysk sjónarmið um m.a. handil, 

friðing av fugli og hvalaveiðu. Eisini í Brússel og Washington hava 

vit talað Føroya søk. Vit hava somuleiðis stuðlað teimum kreftum í 

Katalonia og Baskalandi, sum virka fyri semju og samstarvi. 

Veteranar betri kor  
Føroyskir krígsveteranar hava als ikki fingið somu kor og somu tilboð, 

sum teirra donsku felagar. Vit hava miðvíst virkað fyri at broyta hetta, 

og munandi ábøtur eru gjørdar. 
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Nøkur úrslit
GRANSKING. Stórir møguleikar eru í føroyskari gengransking. Tí hava vit 

farnu tvey valskeiðini gjørt avtalur um tilsamans 13 mió. kr. til fígging 

av FarGen. Vit hava eisini virkað fyri at fáa heilt munandi privata fígging 

til hetta, og tað hevur eydnast at kveikja áhugan hjá Novo Nordisk 

grunninum.

MENTAN. Eitt sera gott samstarv við Klaksvíkar kommunu førdi til, at 

vit gjørdu avtalu um 9,5 mió. kr. í fígging til nýggja mentanarhúsið í 

Klaksvík, so tann verkætlanin kundi fara í gongd. 

SØGA. Gott samstarv við Føroya Forngripafelag førdi til, at vit gjørdu 

avtalur við stjórnina um tilsamans fimm milliónir, sum verða brúktar til 

at gera Gamla Hospital í stand. 200 ára gamli bygningurin skal bæði vera 

savn og Fountainhús.  

ÚTISETAR. Føroyahúsið í keypmannahavn knýtir føroyingar í Danmark 

at føroyska samfelagnum, og nógva virksemið ger sítt til, at mong leita 

heim eftir loknan lestur. Húsið var so illa farið, at partur av virkseminum 

mátti steðga. Tí gjørdu vit avtalu um 2,5 mió. av teimum 4 mió., sum nú 

verða nýttar til at seta tað í stand.

UPPLÝSING. Vit hava við stórari kanning víst, at vitanin hjá dønum um 

Føroyar er avmarkað. Vit hava skotið upp, at undirvísing um Føroyar skal 

gerast fast pensum í danska skúlanum. Tað er samtykt. Og í desember 

blivu 25 mió. settar av til upplýsing um ríkisfelagsskapin sambært avtalu 

millum forsætisráðharran og løgmann.    

SMIDLIGARI GERANDISDAGUR. Nógvar forðingar eru hjá teimum, sum 

flyta millum Føroyar og Danmark. Vit hava verið við til at beint fleiri av 

teimum burtur í samstarvi við m.a. føroysku sendistovuna, Ráðgevingina 

fyri føroyingar í Danmark og Føroyahúsið.  

13 mió.

9,5 mió.

5 mió.

2,5 mió.

25 mió.
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Fjølbroytt tiltøk

MENTANARNÁTT. Hvørt ár hevur verið mentanarnátt á 

Christiansborg við føroyskum mati, tónleiki, sniðgeving 

og øðrum.

ISLAM. Vit lýstu islam frá fleiri 

síðum í stúgvandi fullari Perlu. 

PLASTIKK. Í Norðurlandahúsinum fingu vit allar partar – 

framleiðarar, seljarar og brúkarar – at geva sítt boð uppá, 

hvussu vit basa plastikkdálkingini.

VITJANIR. Vit hava – stundum saman við øðrum – verið 

vertir fyri nógvum vitjanum, har fólk hava kunnað seg 

um okkara land. 

BORA ELLA EI? Vit vilja gera Føroyar grønar, men vit 

vilja eisini gerast eitt oljuland. Hongur tað saman? Tann 

tvístøðan bleiv lýst av serfrøðingum á økinum.  

SHIPPING. Í góðum samstarvi við vinnulívið hava 

vit við eini heimasíðu og fleiri tiltøkum varpað ljós 

á møguleikarnar fyri at fáa útlendsk skip at koma til 

Føroya at bunkra, skifta manning, proviantera og gera 

umvælingar.

ABORT. Á ólavsøku í fjør tóku Føroyar ábyrgdina av eyma 

málsøkinum fosturtøka. Hvat gera vit við tað? Hvat vilja 

føroyingar? Og hvat siga flokkarnir? Tað lýstu vit við 

stórari kanning og almennum fundi í Miðlahúsinum. 

Vit hava skipað fyri hópin av tiltøkum. Í Danmark er føroysk mentan 
sýnd fram, og í Føroyum hava vit lýst viðkomandi mál frá fleiri síðum. 
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Virðilig umboðan
Javnaðarflokkurin leggur á Fólkatingi dent á at umboða 

Føroyar á kontantan, men samstundis virðiligan hátt.

Hetta hevur givið nógv afturljóð, tað hevur skapt 

virðing á Fólkatingi – og tað hevur slóðað fyri samstarvi 

og úrslitum. Henda kós heldur sjálvsagt fram, vinna vit 

sessin aftur. 

Upplýsing 
Fleiri frágreiðingar um politisk mál eru gjørdar við uppfylgjandi fundum kring 

landið. Eisini hevur fólkatingsmaðurin givið tvær politiskar bøkur út.

Føroyar nýtt 
Google-land  
Í samstarvi við fleiri partar hava 
vit virkað fyri, at Før oyar verða 
eitt land í Google-skipanini, so 
tað m.a. ber til at keypa appir 
til android-telefonir í Føroyum. 
Málið var ikki endaliga loyst, tá 
valið bleiv skrivað út, men
tað er á gáttini. Á myndini eru 
fólkatingsmaðurin og Malou 
Aamund, stjóri í Google 
Danmark. 
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Virðilig umboðan gevur úrslit
Sum floksformaður havi 

eg havt dagligt samskifti 

við  fólkatingsumboð 

okkara farnu árini. Bæði við 

Sjúrð Skaale og við Bjarna 

Hammer, Henrik Old og 

Rigmor Dam, sum hava verið 

inni sum avloysarar. 

Øll hava tey umboðað 

Føroyar á virðiligan hátt, og øll hava tey havt greitt 

endamál: At fáa ítøkilig úrslit fyri allar føroyingar. 

Hugsanin hevur verið – og verður framyvir – at umboð 

Javnaðarfloksins ikki bara skal arbeiða fyri flokkin, men 

fyri allar føroyingar. 

Sum løgmaður má eg staðfesta, at tá vit hava eina 

fólkatingsumboðan, sum virðing stendur um, og sum 

talar Føroya søk í samráð við landsstýrið, er lættari at 

fáa ta vælvild og tað samstarv við donsku stjórnina, sum 

tørvur ofta er á. 

Sjálvandi styrkir tað eisini Javnaðarflokkin at hava 

umboðan á Fólkatingi. Tað gevur okkum ein nýggjan, 

stóran pall, betri atgongd til viðkomandi fólk, og sum 

heild betri møguleikar fyri at røkja okkara áhugamál. 

Samstarvið við borgarligu stjórnina í Danmark hevur 

sum heild verið frálíkt, og eg havi nógv gott at bera 

henni. At stjórnin hevur gjørt fleiri munagóðar avtalur 

við Javnaðarflokkin, hóast vit hava sitið í andstøðu á 

Christiansborg, tænir báðum pørtum til sóma. 

Fær Danmark nú eina javnaðarstjórn, sum mangt bendir 

á, verður samstarvið enn tættari. 

Tí er tað ikki bara gott fyri Javnaðarflokkin, um vit sleppa 

at halda fram. Tað er gott fyri Føroyar. 

Heldur tú, at umboð Javnaðarfloksins á Fólkatingi hava 

umboðað Føroyar á virðiligan hátt farnu árini? 

Tekur tú undir við hugsanini um, at sessurin ikki skal 

brúkast til at draga føroyskar ósemjur til Danmarkar, men 

til at fáa ítøkilig úrslit fyri øll? 

So er valið upplagt. Tí vit fara at halda somu kós, vinna 

vit sessin aftur. 

Vinarligast, 

Aksel V. Johannesen 


