
Síða 1 av 4 

 

  
 

-   

NÝGGJA SAMGONGAN FÆR GÓÐA UNDIRTØKU 

Næstan fýra av fimm veljarum stuðla nýggju ríkisstjórnini í veljarakanning, sum 

er kunngjørd nakrar dagar eftir at stjórnin tók við. Talan er um, at 78% av teimum 

spurdu, siga seg taka undir við stjórnini, meðan 22% ikki taka undir við henni. 

Stuðulin til stjórnina er størri millum tey, sum eru 50 ár og eldri og minni millum 

tey, ið eru millum 18 – 49 ár. Talan er um á.v.v. 85% og 73%.  

» Gallup, sum hevur gjørt kanningina, vísir á, at eingin 

stjórn í hesari øldini hevur fingið størri undirtøku, 

burtursæð frá ríkisstjórnini millum Sjálfstæðisflokkin 

og Samfylkingina, sum fekk undirtøku frá 83% ein 

mánað eftir valið í 2007.« 

Til samanberingar kann nevnast, at undanfarna ríkisstjórn (millum  

Sjálfstæðisflokkin, Viðreisn og Björt Framtíð) fekk einans undirtøku frá 35% í 

januar 2017, stutt eftir at hon tók við, sum er tað minsta, ein ríkisstjórn hevur 

fingið og er tað einastu ferð, at ein ríkisstjórn ikki hevur fingið stuðul frá einum 

meiriluta av veljarunum, stutt eftir at hon hevur tikið við. 

Hevði val verið í dag, so hevði Sjálfstæðisflokkurin verið størsti flokkur við góðum 

26% í mun til góð 24% til valið 28. oktober. Vinstra grønu hevði verið næststørsti 

flokkur við 23,5% í mun til 19,2% til seinasta val. Framsóknarflokkurin hevur eina 

lítla framgongd frá 10,7% við seinasta val til 11,3% nú. Umsett til altingsmannatal, 

so hevði framgongdin verið 9 altingslimir hjá samgonguni (Sjálfstæðisflokkurin 

+3, Vinstra grønu +6 og Framsóknarflokkurin óbroytt). Allir andstøðuflokkarnir 

ganga aftur uttan Samfylkingin, sum gongur fram frá 12,1% til seinasta val til 

13,4%. Hetta hevði givið flokkinum tveir altingslimir afturat, frá 7 til 9 

altingslimir. 

Men soleiðis var tað ikki áðrenn samgongan millum Sjálfstæðisflokkin, 

Framsóknarflokkin og Vinstra grønu varð skipað. Fyrst vóru tveir altingslimir í 

Vinstra grønu ímóti, at flokkurin fór í samráðingar við Sjálfstæðisflokkin, og tá ið 

støða skuldi takast til samgonguskjalið, vóru somu tveir altingslimir ímóti, saman 

við einum 20% av floksleiðsluni. Í hinum báðum flokkunum var full undirtøka.   

Hóast hetta, so eru tað Vinstra grønu, sum ganga nógv mest fram í nýggju 

veljarakanningini.  

Altingið verður sett 14. desember og verður tað fyrsti fundur eftir valið 28. 

oktober. Altingsfíggjarlógaruppskotið fyri 2018 varð lagt fram fyri valið og var tað 
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ætlanin hjá nýggju samgonguni, at leggja sama uppskot fram aftur. 

Samgonguflokkarnir fundaðist við andstøðuflokkarnar um hetta, men tað vildu 

teir ikki hoyra talan um. Andstøðuflokkarnir ynsktu, at samgongan legði nýtt 

uppskot fram, sum endurspeglaði politikkin hjá nýggju samgonguni. Hesum 

eftirlíkaði samgongan og verður uppskot til altingsfíggjarlóg fyri 2018 gjørt av 

nýggjum. Uppskotið verður lagt fram á Altingsfundinum 14. desember. 
 

ÍSLENDSK FRÁGREIÐING UM BREXIT – MØGULIGAR 

AVLEIÐINGAR 

Íslendska stjórnin hevur júst latið úr hondum eina frágreiðing um kanning av 

møguligum avleiðingum fyri Ísland, tá Bretland fer úr EBS. Bretski marknaðurin 

er ein sera týdningarmikil marknaður fyri Ísland, og tí hevur íslendska stjórnin 

arbeitt hart fyri at tryggja, at áhugamálini hjá Íslandi eru vard og at hugsandi 

møguleikar ikki fara afturvið borðinum. Tí hava fleiri ráðharrar og embætisfólk 

havt fundir á høgum stigi við bretsku starvsfelagar sínar, samstundis sum arbeitt 

verður tætt við hini EFTA londini og við ES og tess limalond. Ísland er bæði 

framtakssamt og nýhugsandi, tá tað kemur til framtíðarmøguleikar og er bjartskygt 

um at eitt uppbyggjandi úrslit fer at spyrjast burturúr. 

 

Íslendska stjórnin hevur tí kannað møguligu avleiðingarnar av Brexit, umframt 

eina ímyndaða hendingagongd, har EBS reglurnar hildu uppat at virka millum 

Ísland og Bretland. Frágreiðingin vísir í høvuðsheitum formliga løgfrøðiliga 

grundarlagið á hvørjum øki, sum er fevnt av EBS avtaluni og meting av møguligari 

avleiðing av, at hesar reglur ikki longur eru í gildi mótvegis Bretlandi. 

 

Talan er um 26 øki, t.d. Marknaðaratgongd, Matvørutrygd, Arbeiðsmegin frítt at 

fara, Góðkenning av vinnuligum førleikum, Fíggjarvirksemi, Tele- og 

Posttænastur, Sjóvegis flutningur, Flogferðsla, Útbúgving, mentan og vísindi. 
 

Sí meira her (frágreiðingin á íslendskum) og her (samanumtøka á íslendskum) 

 

FLEIRI ENN 120 NÝGGIR ALTINGSLIMIR SEINASTU 10 ÁRINI 

Stór útskifting er av altingslimum. Síðan valið í 2007 hava yvir 120 nýggir altings-

limir verið valdir. Bert seks altingslimir hava sitið síðan tá.  

 

Til altingsval, líka síðan bankaskrædlið, hevur stór útskifting verið í Altinginum. Í 

2007 komu 24 nýggir altingslimir á ting, í 2009 vórðu 27 nýggj tingfólk vald og 

aftur 27 nýggj í 2013. Í 2016 var talan um 31 nýggjar altingslimir, og á seinasta vali, 

komu 19 nýggir altingslimir inn í Altingið. Tó hava 5 av hesum 19 verið 

varaaltingslimir og hava tí verið á tingi av og á. Talan hevur sostatt verið um meira 

enn 120 nývald altingsfólk seinastu 10 árini. 

 

Bert 7 altingsfólk hava sitið uttan slit seinastu 10 árini. Av teimum altingsfólkum, 

sum vórðu vald í 2007, sita hesi 7 í Altinginum í dag: Bjarni Benediktsson (sum í 

dag er fíggjarmálaráðharri), Birgir Ármannsson, Guðlaugur Þór Þórðarson (sum í 

dag er uttanríkisráðharri), Jón Gunnarsson, Kristján Þór Júlíusson (sum í dag er 

fiskimálaráðharri) fyri Sjálfstæðisflokkin, Katrín Jakobsdóttir (sum í dag er 

forsætisráðharri) og Steingrímur J. Sigfússon (sum í dag er altingsformaður) fyri 

Vinstra grønu. Tveir altingslimir, sum í dag sita í Altinginum, vóru eisini í 

Altinginum í 2007, men hava verið burturfrá í nøkur ár. 

 

Mynd 1. Nýggj frágreiðing, sum greinar møgu-
ligar avleiðingar av Brexit fyri Ísland. 

 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5e03958e-d1c9-11e7-941f-005056bc4d74
https://www.mfa.is/media/MFA_pdf/Brexit_English_summary_final.pdf
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Í 2007 vóru fimm flokkar umboðaðir í Altinginum, nevniliga Framsóknarflokkurin, 

Frjálslyndi flokkurin, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstra grønu. Eingin 

av teimum, sum vórðu vald í 2007, eru tingfólk fyri Framsóknarflokkin í dag, fimm 

eru fyri Sjálfstæðisflokkin, ein fyri Samfylkingina, sum nú hevur verið burturfrá í 

rúma tíð og tveir fyri Vinstra Grønu. Frjálslyndi flokkurin er ikki til longur. 

Sum tað sæst á myndini til vinstru, so hevur meira enn helmingurin (33) sitið í 

altinginum í 1 ár ella styttri. Tilsamans eru 63 altingslimir. 

 

BJARNI BENEDIKTSSON OFTAST STRIKAÐUR ÚT Á 

VALSEÐLUNUM 

Íslendska valskipanin er soleiðis skipað, at flokkarnir gera av, hvør verður stillaður 

upp sum nr. 1, nr. 2 o.s.fr. og valevnini verða eisini vald í hesari røð. Hetta nevnist 

listaval. Um veljararnir eru ónøgdir við eitt valevni á tí lista, sum tey velja, so kunnu 

tey strika tað út. 

Til valið hesaferð, varð Bjarni Benediktsson, táverandi forsætisráðharri og 

formaður í Sjálfstæðisflokkinum,  útstrikaður 483 ferðir í sínum valdømi ella 

svarandi til 2,8% av samlaðu atkvøðunum, sum flokkurin fekk í suðurvestur 

valdøminum. Næstur honum kom Ásmundur Friðriksson, ið eisini er tingmaður 

Sjálfstæðisfloksins, við 377 útstrikingum. Eftir hann kom Steingrímur J. Sigfússon, 

tingmaður Vinstra grønu við 258 útstrikingum. Fjórða mest útstrikaða valevnið 

gjørdist Ásmundur Einar Daðason úr Framsóknarflokkinum við 105 útstrikingum. 

 

Ein veljari kann bert strika eitt valevni út hjá tí flokki, hann velur.  

 

  

 ÍSLAND Á FYRSTA PLÁSSI INNAN KT OG TELESAMSKIFTI 

Ísland er nú komið á fyrsta plássið í heiminum í the World Trade markets’ Rating 

list um støðuna og menningina av kunningarsamfelagnum í heiminum. Talan er 

um eina uppgerð, sum fevnir um 176 lond. Í fjør var Ísland nr. tvey á listanum, men 

er í ár farið fram um Suðurkorea, sum var nr. eitt í fjør. Á triðja plássinum er Sveis, 

og Danmark er á tí fjórða. 

 

Ein av uppgávunum í Altjóða Telesamskiftisfelagsskapinum er at hyggja at støðuni 

og menningini av kunningarsamfelagnum í heiminum. Frá 2009 hevur 

felagsskapurin almannakunngjørt eina ársfrágreiðing um støðuna um 

kunningarsamfelagið í heiminum. Tað samlaða úrslitið vísir støðuga menning í 

kunningarsamfelagnum í øllum londum á yvirlitinum, men stórur munur er á 

londunum og økjunum í heiminum.  

 

Nøkur av teimum parametrum, sum máld verða, eru m.a.: Virkið mobilt breiðband, 

fast breiðband, brúkarar av alnetinum, húsarhald við interneti, húsarhald við teldu, 

altjóða internet breiðband fyri hvønn internet brúkara, fartelefon hald, fastnet 

telefonhald. 

 

Sí meira her (frágreiðing á enskum)  
 

 

Mynd 4. Ísland er vorðið nr. 1 á yvirlitinum hjá 
Altjóða Telesamskiftisfelagsskapinum 

 

 

Mynd 3. Hesi fýra valevnini vóru oftast útstrikað. 
Bjarni Benediktsson (ovast t.v.), Steingrímur J. 
Sigfússon, (ovast t.h.), Ásmundur Einar Daðason 
(niðast t.v.) og Ásmundur Friðriksson (niðast t.h.). 

 

 

Mynd 2. Yvirlit yvir starvsaldur hjá altingsfólkunum 

 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx
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RUSSARAR SMÍÐA SEKS NÝGGJAR TROLARAR EFTIR 

ÍSLENDSKUM LEISTI. 

Eitt av størstu russisku reiðaríunum, Norebo Group, hevur skrivað undir sáttmála 

við Severnaya Shipyard í St. Petersburg um bygging av seks frystitrolarum. 

Sniðgevingin er í hondunum á felagnum Nautic og Knarr. Hetta kemur fram í einari 

fráboðan frá Knarr, men aftanfyri standa íslendsk feløg, sum Skaginn 3X, Nautic, 

Kælismiðjan Frost, Brimrún, Skipatækni ehf og Naust Marine. Føroysk feløg eru 

eisini partar av hesari verkætlan. 
 

Skipini eru øll av sonevnda slagnum Enduro Bow og eru øll 81 metrar long og 16 

metrar breið. Ætlanin er at byggingin skal byrja næsta ár og øll skulu verða liðug í 

2023. 
 

Vitaly Orlov, stjóri í LLC Norilab Management Company, sum er ein av feløgunum 

aftanfyri Norebo Group, hevur gjørt av, at byggingin skal fara fram eftir nýggjari og 

framtakshugaðari sniðgeving frá Nautic/Knarr. 
 

Ætlanin er at skipini skulu fiska í truplum umstøðum í Norður Íshavinum og 

framleiða dygdarvørur í størri mongdum enn áður við mest framkomnari tøkni á 

marknaðinum. 

 

ALTJÓÐA DAGAR Í HÁSKÓLA ÍSLANDS 

8. november var altjóða dagur á Háskóla Íslands. Altjóða dagurin er eitt árligt tiltak 

fyri íslendsk og altjóða lesandi, sum Háskóli Íslands skipar fyri. Fleiri lond og 

sendistovur veita kunning um lestrarmøguleikar í heimlandi sínum. Á altjóða 

degnum í ár, eins og undanfarnu árini, umboðaði sendistovan í Reykjavík 

Fróðskaparsetur Føroya og kunnaði um lestrarmøguleikar í Føroyum. Londini 

bjóðaðu teimum lesandi ymiskt undirhald, millum annað dans og ymiskan mat frá 

heimlandinum. Føroyska Sendistovan bjóðaði teimum lesandi SISU frá Føroya 

Bjór, sum varð rættiliga væl móttikin millum tey lesandi. Ein føroyskur lesandi á 

Háskóla Íslands, Beinir Rasmussen, var eisini við á altjóða degnum og svaraði 

spurningum frá altjóða lesandi um lestrarmøguleikar í Føroyum, saman við okkara 

starvslesandi Rasmus Holm. Sum heild var tiltakið væl eydnað, nógv lesandi 

vitjaðu básin hjá Sendistovuni og nógvir faldarar frá Fróðskaparsetrinum vórðu 

latnir teimum lesandi. Nógvar ábendingar eru frá tiltakinum um, at íslendsk og 

altjóða lesandi hava vaksandi áhuga fyri Føroyum sum lestrar- og ferðamannaland. 

Sum heild eitt væleydnað tiltak í góðum samstarvi við Fróðskaparsetur Føroya. 
 

VITJAN AV SENIORUM AV TERNURYGGI 

10 seniorar vóru og vitjaðu Sendistovuna. Tey vildu vitja Sendistovuna og hoyra 

nærri um íslendsk viðurskifti. Nógv varð spurt og fitt var av áhugaverdum kjaki. 

Tað, sum serliga var áhugavert hjá teimum vitjandi var, at frætta um, hvussu tað 

bar til hjá Íslandi at koma so skjótt úr sváru kreppuni, sum landið kom í. Eisini var 

stórur áhugi í at fáa nærri at vita um munin millum føroyska og íslendska 

samfelagið. Fleiri av teimum vitjandi høvdu áður verið í Íslandi, fyri nøkrum árum 

síðan. Tey kundu staðfesta, at nógvar broytingar vóru hendar seinnu árini, orsakað 

av øktu ferðavinnuni. Tey vitjandi vóru væl nøgd við løtuna í Sendistovuni. 
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Mynd 5. Nakað soleiðis fara frystitrolararnir at síggja 
út. 

 

 
Mynd 7. Jóan Pauli Joensen og vinfólk á vitjan. 

 

 

Mynd 6. Rasmus Holm, starvslesandi (t.v.) og 
Beinir Rasmussen, lesandi í Háskóla Íslands tóku 
sær av, at svara spurningum og greiða frá 
lestrarmøguleikum í Føroyum. 
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