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1. Inngangur



Strandferðslan

• Stórur og týdningamikil stovnur

• Stóran almennan áhuga

• Fær nógva politiska umrøðu











”Støðan hjá Strandferðsluni er ikki haldgóð. Bygnaðurin og
karmarnir hjá stovninum stuðla ikki nóg væl undir virksemið.
Leiðslan og starvsfólkini hava ikki nóg góðar arbeiðsumstøður at
útinna virksemið og at leggja tað skynsamt til rættis. Tí hevur
Strandferðslan avbjóðingar við at veita tær tænastur, sum 
samtíðin krevur, umframt at verandi bygnaður ikki
framtíðartryggjar virksemið hjá Strandferðsluni.“





2. Avbjóðingar



Avbjóðingar hjá Strandferðsluni

• Yviskipað og ógreið flutningsskylda

• Trongir karmar sum almennur stovnur

• Gomul skip og vánaligar arbeiðsumstøður 



Flutingsskyldan hjá Strandferðsluni

• Yvirskipað

• Ógreið 

• Støðugt í gerð og útbygd 



Strandferðslan sum almennur stovnur

• Hall/avlop

• Stýring í mun til játtan tekur nógva leiðsluorku

• Viðførir ikki altíð skynsamar tillagingar

• Tung almenn skipan – t.d. í sambandi við eykajáttanir



Gomul skip

• Høvuðs rakstrarliga avbjóðingin

• Miðal aldur 33 ár – fleiri skip eldri enn 40 ár

• Vánaligar umstøður til ferðafólk og manning



3. Tilmæli



Tilmælini í stuttum

• Tænastusáttmálin er grundarlagið

• Sjálvstøðuga eindin er karmurin

• Nýggj skip loysa rakstrarligu avbjóðingina  



Grundarlagið: Flutningsskyldan

Hvat eigur flutningskyldan at fevna um? 

• Tað er ein politiskur spurningur at nágreina

• Hvør er fevndur av flutningskylduni  

• Tænastustøði

• Ferðaætlan/prísskipan



Vit meina:

»Pendla við lættleika«

• Landið skal tryggja bíligan og støðugan flutning, soleiðis at borgarar dagliga kunnu 
ferðast aftur og fram til at klára síni ørindi

• Knýtir alt samfelagið saman og fyribyrgir dupultfunktiónir



Vit meina:

Ferðavinna

• Góð samferðsla er týdningarmikil fyri ferðavinnuna, men eigur ikki at vera partur av 
flutningsskylduni

• Eigur at skipast á handilsligum støði

• Atferðarstýrd prísskipan – ferðafólk rinda meira

→ Ger tað møguligt hjá Strandferðsluni at veita eftirspurdu tænastuna



Vit meina:

Vinna og farmaflutningur

• Í dag fer partur av játtanini til bíligan farmaflutning 

→ Niðurlagar Strandferðsluna spakuliga og er ikki burðardygt

• Eigur at skipast á handilsligum støði – rinda lutfalsliga kostnaðin

→ Ger tað møguligt hjá Strandferðsluni at veita eftirspurdu tænastuna



Grundarlagið: Tænastusáttmálin

Grannalondini hava síðstu árini roynt at gjørt skilnað millum politiska mynduleikan og 
sjálvan raksturin

• Samferðslan verður skipað við tænastusáttmálum – skipað politisk ávirkan

• Greiðir karmar og skipað tilgongd – ikki færri krøv
→ Greidleiki um, hvat keypari fær, og hvat veitari skal veita



Vit meina:

Grundarlagið: Tænastusáttmálin

Ásetingar um hvat skyldan hjá Strandferðsluni er, og hvør fígging fylgir við

Ásetingar um:  

• Tænastu, farleiðir, ferðaætlan, prísskipan, veitingartrygd og tílíkt

• Krøv um regluligar rapporteringar um reglusemi, hagtøl um ferðafólk, bilar og farm

• Umframt skal Strandferðslan gera regluligar brúkarakanningar

• Um ískoytissáttmálar – amboð hjá politisku skipanini



Vit meina:

Grundarlagið: Tænastusáttmálin

Skipast skal samferðslueind hjá landinum

• At hava eftirlit við sáttmálanum og gera samferðsluætlanir – innsavna hagtøl o.a.
• At gera ískoytissáttmálar – skipað politisk ávirkan

Til síðst...

• Sáttmálin skal vera tíðaravmarkaður – fyrst stuttir, og sum frá líður 8-10 ár

• Møguligt hjá øðrum at keypa samferðslu – t.d. kunnu kommunur leggja afturat



Karmurin: Sjálvstøðug eind

Sjálvstøðugur stovnur ella alment partafelag?

• Játtanarskipanin loyvir ikki almennum stovnum at broyta játtanarslag ella at

víkja frá roknskaparligum meginreglum

→ Tí er neyðugt at flyta Strandferðsluna í ein annan virkisform



Karmurin: Sjálvstøðug eind

Sjálvstøðugur stovnur ella alment partafelag?  

• Tað hevur týdning, at eindin hevur sjálvstøðugt búskaparligt rensl

• Strandferðslan kann sjálvstøðugt útinna og leggja til rættis virksemi/løgur

• Strandferðslan fær møguleika at gera langtíðarætlanir

• Ein bygnaður, sum er vinnuegnaður og royndur áður



Karmurin: Sjálvstøðug eind

Sjálvstøðuga eindin hevur nevnd ella stýri

• Er evsti myndugleiki mótvegis politiska mynduleikanum

• Er strategiski samstarvsfelagin hjá stjórnini

→ Stjórnin fær eitt forum at viðgera ætlanir og avbjóðingar

• Strandferðslan verður ikki longur beinleiðis undir landsstýrismanninum

→ Stýra við tænastusáttmálum



Karmurin: Sjálvstøðug eind

Starvsfólkaviðurskifti

• Sjálvstøðuða eindin yvirtekur starvsfólkaskyldurnar hjá Strandferðsluni  

• Umskipanin av Føroya Tele er ein góð fyrimynd



Karmurin: Sjálvstøðug eind

Vansar við at umskipa Strandferðsluna

• Virksemið verður lagt uttanfyri fíggjarlógina

• Strandferðslan kann átaka sær skyldur og aðrar bindingar

• Íløgur ikki við í løgukarminum hjá landinum

• Strandferðslan verður flutt longur frá politisku skipanini

• Møguleiki fyri at politiska skipanin fær minni innlit og beinleiðis ávirkan



Broytingin í játtanini



Karmurin: Sjálvstøðug eind

Grannalond

• Eindir við sjálvstøðugum búskaparligum rensli

• Tey allarflestu eru partafeløg – eitt undantak er DSB

• Strandferðslan sum almennur stovnur er eindømi



Loysnin: Nýggj skip

• Við tænastusáttmálum fara undir tilgongdina at endunýggja ferjuflotan

• Strandferðslan hevur ætlanir um fýra nýggjar ferjur (2+2)

▪ Fugloy/Svínoy og Skúvoy

▪ Kalsoy og Nólsoy



Tilmælini í stuttum

• Tænastusáttmálin er grundarlagið

• Sjálvstøðuga eindin er karmurin

• Nýggj skip loysa rakstrarligu avbjóðingina

«Tá ið tey viðurskiftini eru komin uppá pláss, skal ein ítøkilig virkisætlan gerast fyri,
hvussu virksemið í framtíðini skal útinnast, og sum skal hækka tænastustigið og 
tryggja haldførið hjá Strandferðsluni«



Takk fyri


