
Í samráði við filmsumhvørvið er stýrisbólkur fyri film settur við hesi 

 

Starvsskipan  

 

§ 1. Endamál 

 

a. at skipa leistin fyri, hvussu almennur stuðul verður veittur til føroyska 

filmsgerð - til fyrireikingararbeiði, handrit, undanframleiðslu, 

framleiðslu, eftirarbeiði og útbreiðslu. 

b. at nøra um filmsumhvørvið í Føroyum og at stuðla útbreiðslu uttanlands 

c. at virka til, at ein filmsvinna kemur at virka í Føroyum. 

d. at tryggja, at játtanin til film verður býtt út eftir endamálinum við 

játtanini. 

 

§ 2. Skipan  

 

a. í stýrinum eru átta limir. 

b. stýrislimir verða valdir soleiðis: Mentamálaráðið velur ein, Uttanríkis- og 

Vinnumálaráðið ein, Vinnuhúsið ein, Kringvarpið ein, Norðurlandahúsið 

ein, LISA ein, Føroysk Filmsfólk ein og Klippfisk ein. Harumframt er 

leiðarin fyri Filmhúsið við. Umboð fyri stovnar ella feløg kunnu ikki 

luttaka á stýrisfundi, um tey sjálvi hava sent umsókn, men kunnu senda 

annað umboð fyri seg. 

c. tey ráð, stovnar og feløg, ið hava valt stýrislim, gera sjálvi av, hvussu 

leingi teirra umboð verður sitandi í stýrinum.  

d. Formaður er umboð Mentamálaráðsins. Stendur á jøvnum við 

atkvøðugreiðslu, er atkvøða formansins avgerandi. 

e. stýrið hevur í minsta lagi 2 fundir um árið og hittist annars eftir tørvi. 

 

  

§ 3. Uppgávur 

 

a. stýrið kann taka stig til serlig átøk í samsvari við endamálinum við 

filmsjáttanini, átøk ið kunnu vera við til at fremja føroyskar søgur 

egnaðar at filma og at siga føroyskar søgur á filmi. Dømi um slíkt átak 

kann vera innsavnan av føroyskum søgum. Her fær almenningurin høvi at 

senda uppskot, hugskot og søgur inn. Stýrið kann so gera søgurnar tøkar 

at arbeiða víðari við og seta pening av til, at onkrar av søgunum verða 

framleiddar, t.d. sum stuttfilmar. Hesin møguleikin hjá stýrinum at seta 

gongd á egnar verkætlanir kann eitt nú nýtast, um serlig høvi eru, ella um 

tørvur er á at seta gongd á. 



b. stýrið kann taka stig til almennar fundir, sum gera tað møguligt hjá 

komandi umsøkjarum at kunna seg um treytir fyri umsóknir og har 

umsøkjarar kunnu hitta onnur, sum ætla sær at søkja stuðul. Hesir fundir 

skulu byggja netverk millum filmsfólk og geva íblástur, eitt nú við at 

roynd filmsfólk luttaka og leggja lag á. 

c. stýrið kann virka sum ígongdsetari og kveikjari filmsumhvørvinum at 

gagni. 

 

 

§ 4. Endurskoðan   

 

     a. Starvsskipanin skal endurskoðast í minsta lagi 3. hvørt ár. 
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