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Dagfesting: 30. januar 2014 

Tygara ref.:    
Máltal: 13/00799-10 

 

 

 

Frágreiðing til landsstýrismannin í sambandi við at Kringvarp 

Føroya valdi at útveita nýggjárssendingina 2013. 
 

Inngangur 

Landsstýrismaðurin hevur biðið umsitingina um eina frágreiðing í sambandi við, at Kringvarp 

Føroya valdi at útveita nýggjárssendingina 2013. 

 

Sambært § 5 í kringvarpslógini er stýrið ovasta leiðslan á stovninum, og tað hevur yvirskipaðu 

ábyrgdina av, at ásetingarnar í lógini og øðrum fyriskipanum um virksemi stovnsins verða 

fylgdar. Politisku flokkarnir tilmæla átta persónar. Millum hesar átta tilnevnir landsstýrismaðurin 

fýra  til stýrislimir og fýra til varalimir. Ein stýrislimur og ein varalimur verða tilnevndir eftir 

tilmæli frá starvsfólkunum í føstum starvi í Kringvarpinum. Landsstýrismaðurin tilnevnir eftir 

egnari avgerð tveir stýrislimir og tveir varalimir, sí § 4, stk. 2, nr. 3 í kringvarpslógini. Harafturat 

tilnevnir landsstýrismaðurin formann og næstformann, sí § 4, stk. 3 í kringvarpslógini. 

 

Stýrið setir og loysir úr starvi stjóra, sí § 5, stk. 3 í kringvarpslógini. 

 

Vísandi til omanfyri nevndu ásetingar er tað greitt, at Kringvarp Føroya er ein sjálvstøðugur 

almennur stovnur, sum virkar óheftur av politisku skipanini, sí § 3 í lógini. 

 

Tá ið umsitingin í Mentamálaráðnum verður biðin um at gera eina frágreiðing um eitt ávíst mál, í 

hesum føri hjá Kringvarpinum, er neyðugt at spyrja seg fyri hjá teimum, sum á ein ella annan 

hátt hava havt við málið at gera, av tí at umsitingin í Mentamálaráðnum dagliga hevur einki at 

gera við sjálvan raksturin av kringvarpsstovninum. 

 

Umsitingin hevur mett, at tað í hesum føri er umráðandi at fáa lýst fýra mál: 

 

1. Sáttmálan millum Kringvarp Føroya og Sp/f Fjølvinnu 

2. Svarini upp á spurningarnar, Mentamálaráðið hevur sett kringvarpsstýrinum 8.1.2014 

3. Tulkingina av §8, stk. 5 í kringvarpslógini 

4. Rundskriv um keyp av vørum og tænastum, Fíggjarmálaráðið 1. oktober 2013 

 

1. Sáttmálin millum Kringvarp Føroya og Sp/f Fjølvinnu 

 

15. november 2013 sendir kringvarpsstjórin út tíðindaskriv um komandi nýggjárssending. 

15. november 2013 verður Kringvarpið á fyrsta sinni biðið um innlit í sáttmálan millum 

Kringvarpið og “privata felagið, sum skal stíla fyri nýggjárssendingini”. Svarið frá 

Kringvarpinum er, at sáttmálin er ikki klárur.  

6. desember verður aftur spurt eftir sáttmálanum, og svarið er tað sama. 
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19. desember 2013 verður Mentamálaráðið á fyrsta sinni kunnað um, at Kringvarpið ætlar at 

skipa eina serliga nýggjárssending, sum skal sendast um kvøldið nýggjársaftan. Kunningin 

kemur til Mentamálarðáið sum kæra um “vantandi innlit í avtaluna millum Kringvarpið og 

privata felagið, sum skal stíla fyri nýggjárssendingini”. 

 

Sáttmálin verður ikki undirskrivaður millum partarnar fyrr enn 23. desember 2013, og hetta er 

orsøkin til, at Kringvarpið hvørki kann geva innlit í sáttmálan tann 15. november  ella tann 6. 

desember 2013.  

 

Hetta verður tikið fram her, tí at hetta er eitt avbera gott dømi um, at Mentamálaráðið hevur einki 

við dagliga raksturin av Kringvarpi Føroya at gera.  Tað, at Kringvarpið ger eina avtalu við eitt 

felag uttan fyri stovnin, er bara ein spurningur millum stovnin og tann, avtalan verður gjørd við. 

Stjórin hevur dagligu programmábyrgdina og røkir fyrisitingarligu- og búskaparligu leiðsluna í 

Kringvarpi Føroya. 

 

Tað, sum fýlst kundi verið á, er, at Kringvarpið annað árið á rað ikki fyrireikar eina tílika 

nýggjárssending í góðari tíð, bæði hvat viðvíkur avtalum og innihaldi. Eitt annað er vantandi 

skrivligar mannagongdir  í sambandi við  útveiting av uppgávum, eitt nú ásetingar um, hvussu 

farast skal fram, tá ið uppgávur verða útveittar. 

 

Sjálvum sáttmálanum millum Fjølvinnu og Kringvarpið er, sum so, einki í vegin við. Sum dømi 

kann nevnast, at í § 7 er ásett greiður skilnaður millum aktualitetspartin og undirhaldspartin. 

Aktualitetspartinum hevði Kringvarpið alla fíggingina av, meðan Fjølvinna tók sær av 

undirhaldinum. Í§ 8 var ásett, at Fjølvinna hevði redaktionella medábyrgd, men av tí at 

Kringvarpið hevði evstu ábyrgdina, skuldi øll sendingin leggjast til rættis saman við og skráin 

góðkennast av Kringvarpinum.  

 

 Tað er upp til kringvarpsleiðsluna til eina og hvørja tíð at stýra stovninum, herundir  eisini at 

gera tær avtalur, sum leiðslan metir vera neyðugar til tess at reka eitt gott kringvarp og at tryggja, 

at hetta verður gjørt innan fyri teir karmar, sum lóggávan ásetur um góðan fjølmiðlasið og public 

service-skyldur. 

 

2. Svarini upp á spurningarnar, Mentamálaráðið hevur sett kringvarpsstýrinum í skrivi 8. 

januar 2014 

 

Til tess at fáa greiði á ymiskum viðurskiftum sendi  Mentamálaráðið stýrinum fyri Kringvarp 

Føroya tann 8. januar 2014 átta spurningar um mannagongdir, tá onnur framleiða sendingar til 

Kringvarp Føroya. (Spurningar og svar eru viðheft).  

 

Eyðkennandi fyri svarini er:  

 at Kringvarpið hevur ikki neyvt greinað, hvørjar treytir ein veitari skal lúka fyri at 

framleiða sendingar  

 at avtalur verða avtalaðar í hvørjum einstøkum føri og við at kunna veitaran um ásetingar 

í kringvarpslógini   

 at Kringvarpið hevur ongar niðurskrivaðar mannagongdir ella reglugerðir í sambandi við 

at bjóða út sendingar 
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 at svarini vísa, at tað er avgjørt neyðugt at hava eina yvirskipaða, niðurskrivaða ætlan um 

mannagongdir, tá ið onnur skulu framleiða sendingar fyri Kringvarp Føroya, soleiðis at 

javnbjóðis kapping er tryggjað á privata fjølmiðlamarknaðinum 

 

 

3. Tulkingin av § 8, stk. 5 í kringvarpslógini 

 

Orðaljóðið ásetur: 

“Loyvt er ikki at lýsa fyri búskaparliga heftum sjónarmiðum ella fyri átrúnaðarligum og 

politiskum áskoðanum. Kunngerð, lýsing og sponsorering skal verða háttað soleiðis, at greiður 

skilnaður er millum programminnihald, kunngerð, lýsing og sponsorering. Landsstýrismaðurin 

kann áseta nærri reglur um kunngerðir, lýsingar og sponsorering. Reglurnar kunnu verða 

avmarkandi og útdýpandi í mun til § 10” (public service-skyldan). 

 

Ad. Sponsorering: Hvørki í kringvarpslógini ella í viðmerkingunum finst nøkur allýsing av 

hugtakinum “sponsorering”. Tó kann danska lógin og kunngerðin á økinum brúkast sum 

tulkingaríkast. Í § 24 í donsku “reklamebekendtgørelsen” og eisini í § 79 í donsku “radio- og 

fjernsynsloven” er “sponsorering” allýst sum: 

 

“Ved sponsorering af programmer forstås enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud 

til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider, og on demand-

audiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed 

ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn eller on demand-

audiovisuelle medietjenester, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den 

pågældendes navn, logo, image, aktiviteter eller produkter (okkara markering)”. 

 

Ad. Greiður skilnaður: Í Danmark verður í lógartekstinum skilt millum aktualitetssendingar og 

undirhaldssendingar. Aktualitetssendingar eru “programmer, der direkte vedrører nyheder af 

politisk eller samfundsmæssig betydning, såsom programmer, der består af kommentarer til 

nyheder eller politiske holdninger”, sí § 31, stk. 1 í donsku “reklamebekendtgørelsen”. Hesin 

skilnaðurin er av týdningi, tí í Danmark er eitt forboð galdandi móti at sponsorera tíðinda- og 

aktualitetssendingar, sí § 84, stk. 1 í donsku kringvarpslógini, ið ásetur, at: “I fjernsyn og on 

demand-audiovisuelle medietjenester må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres”.  

 

Í føroysku lógini verður ikki skilt millum hesi sløgini av sendingum, og hvørji krøv eiga at setast 

til tað eina slagið av sendingum í mun til hitt slagið viðv. sponsorering, eins og gjørt verður í 

Danmark. Tó stendur, at tað skal vera greiður skilnaður millum programminnihald og 

sponsorering, sí um kærumøguleikar og ábyrgd hesum viðvíkjandi á síðu 3. 

 

Tríggjar treytir skulu vera uppfyltar, fyri at talan gerst um sponsorering: 

 

1) beinleiðis/óbeinleiðis fíggjarligur stuðul,  

2) stuðulin skal verða veittur frá einum uttanveltaðum fysiskum ella løgfrøðiligum persóni, 

ið ikki útinnir programmvirksemi o.l. sjálv(-ur), og  

3) endamálið við fíggingini er at virka til frama fyri  navni, vørumerki, virksemi ella 

produkti hjá viðkomandi. 
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Tað er torført at siga nakað nærri um, hvussu greitt markið millum sponsorering og 

programminnihald skal vera. Við støði í donsku reglunum eru krøvini til greiða skilnaðin millum 

aktualitets- og tíðindasendingar og sponsorering allarhelst strangari enn til undirhaldssendingar. 

Sambært sáttmálanum millum Kringvarp Føroya og Fjølvinnu var ein aktualitetspartur, sum ikki 

varð fíggjaður av øðrum enn Kringvarpinum. Undirhaldsparturin varð rindaður av stuðlum, 

sponsorum og lýsingum. Spurningurin er, um tað var samband millum programminnihaldið og 

sponsoreringina. Okkurt kundi talað fyri, at so var. Millum annað at sent var úr Klaksvík og 

Tórshavn, har kommunurnar, sambært almennari umrøðu í fjølmiðlum, høvdu givið stuðul til 

sendingina. Hinvegin var talan um alment undirhaldandi innihald frá báðum støðunum í 

landinum, sum Kringvarpið allarhelst hevði sent frá, óansæð um hetta varð fíggjað við luttøku 

frá kommununum. Kommunurnar høvdu ikki reklamu ella líknandi í sendingini. Nevnast kann, 

at sent varð eisini frá Vágs kommunu, sum ikki hevði verið við at fíggja sendingina. Tað var 

sostatt ikki ein treyt, at kommunan skuldi vera við í fíggingini.  

 

Varislig meting: 

Verður varisliga mett, um tað ítøkiliga málið kemur undir hugtakið “sponsorering”, er treytin um 

beinleiðis ella óbeinleiðis at veita fíggjarligan stuðul til undirhaldspartin av nýggjárssendingini 

lokin við, at báðar kommunurnar fíggjarliga hava stuðlað sendingini. Tað sama ger seg galdandi 

viðvíkjandi treytini um, at tað ikki má vera kommunan sjálv, sum útinnir programmvirksemið. 

Sjálvt um kommunurnar í ein ávísan mun kunnu sigast at fáa eitt slag av positivari umrøðu av 

nýggjárstiltøkunum, er tað sera ivasamt, um eitt nýggjárshald fyri almenninginum gamlaárskvøld 

á Glaðsheyggi við báli, sangi og røðum í undirhaldspartinum av sendingini hevði til endamáls 

at virka til frama fyri virkseminum í Tórshavnar kommunu, soleiðis sum tað er orðað í 

allýsingini av hugtakinum “sponsorering”,  har endamálið serliga er at verja borgaran fyri 

kommersiellum áhugamálum í tíðinda- og aktualitetssendingum enn at forbjóða 

almannagagnligum tiltøkum í undirhaldssendingum. Sama viðv. handanini av heiðursløn í 

Klaksvík. Hvørgin av borgarstjórunum ella kommunustýrislimir komu fram at skíggjanum at 

gera viðmerkingar til tíðindi ella aktuelt tilfar. Umrøddu innsløgini úr Havn og úr Klaksvík bóru 

meir brá av kunning um tvær ítøkiligar hendingar, har partar av almenninginum savnaðust saman 

við børnum at tendra bál v.m. gamlaárskvøld.  

Møguliga kundi mann eisini hugsað sær, at óansæð fíggjarliga stuðulin frá kommununum báðum 

høvdu innsløg kortini verið send frá nevndu ítøkiligu tiltøkum.  

 

4. Rundskriv um keyp av vørum og tænastum, Fíggjarmálaráðið 1. oktober 2013: 

 

Staðfestast kann, at tað hevur verið lítil kunning um tað relativt nýggja rundskrivið frá 

Fíggjarmálaráðnum um keyp av vørum og tænastum. Av tí at tað sambært málsøkjabýtinum 

millum landsstýrismenninar er Fíggjarmálaráðið, ið umsitur rundskrivið, herímillum hevur 

tulkingarkompetansuna. Í ítøkiliga førinum kann ivi verða um, hvussu orðingin skal skiljast, at 

enn meiri skal fáast burtur úr peningi skattgjaldarans við at skipa keyp av vørum og tænastum. Í 

mun til Fjølvinnu hevur skattgjaldarin einki goldið, og talan hevur ikki verið um nakað keyp frá 

Kringvarpsins síðu.  

 

Enn truplari er at siga nakað um virðisásetingina, tá ið rundskrivið er galdandi fyri “keyp av 

vørum og tænastum” omanfyri 50.000,00 kr. Sum sagt, hevur Kringvarpið ikki keypt nakað, og 

hvussu verður slíkt virðisásett, tá ið Kringvarpið veitir útgerð, manning o.a.? Møguliga kundi 

hugsast, at marknaðarvirðið var galdandi fyri virðisásetingina í slíkum føri? Heldur ikki er greitt, 

um Kringvarpið sum almennur public service-stovnur er fevnt av onkrum undantaki í pkt. 6 í 
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rundskrivinum. Tó átti Kringvarpið at havt spurt seg fyri hjá Fíggjarmálaráðnum ella 

keypsportalinum, áðrenn farið var í holt við samstarvið við Fjølvinnu Sp/F. 

 

Mentamálaráðið hevur onga formliga kæru fingið um málið, og tað er eisini avmarkað, hvat 

Mentamálaráðið hevur heimild til at gera mótvegis Kringvarpinum, tá stovnurin framhaldandi er 

óheftur av politisku skipanini, sí § 3 í kringvarpslógini. Leikluturin hjá Kringvarpinum er 

sentralur fyri eitt vælvirkandi demokratiskt samfelag við talu- og upplýsingarfrælsi. Eftirlitið og 

ábyrgdin av stovninum eru tískil tryggjað við, at tað er stýrið, sum er ovasta leiðsla og hevur 

ábyrgdina av stovninum, sí § 5 í lógini. Í lógini er heldur ikki heimilað landsstýrismanninum at 

gera nakað við stýrið. Spurningurin var frammi í Danmark í samband við donsku lógina við so at 

siga sama orðaljóði sum í føroysku lógini viðv. stýrinum, tá ið stýrislimurin í Danmarks Radio 

(DR), Katrine Winkel Horn, í 2013 ringdi til eitt tíðindafólk og ein tíðindaleiðara í DR í samband 

við eina samrøðu í sendingini Deadline á DR2 við Lars Hedegaard, har hon bar fram nógvan 

kritikk av samrøðuni. Serfrøðingar vóru samdir um, at ein stýrislimur mátti ikki blanda seg í tað 

redaktionella innihaldið, men hetta var ikki nakað, sum ministarin kundi gera nakað við.  Tað 

skuldi ein lógarbroyting til fyri at gera nakað við stýrið. Hetta var danski mentamálaráðharrin, 

Marianne Jelved, ikki sinnað at gera.  

 

Í einum føri hevur danskur ministari valt at koyra stýrislimir frá. Hetta var í 2008, tá ið Brian 

Mikkelsen, mentamálaráðharri, valdi at koyra stýrislimir frá, eftir at byggingin av nýggja DR 

býnum fór langt út um fíggjarkarmin. Tá hevði ministarin tryggjað sær fulla undirtøku í politisku 

flokkunum í Fólkatinginum frammanundan. 

 

5.  Niðurstøða: 

 

Sáttmálin millum Fjølvinnu og Kringvarpið verður mettur at vera í lagi innihaldsliga. Harafturat 

hevur Kringvarpið í avtaluni við Fjølvinnu tryggjað sær, at public service verður yvirhildið.Tó 

vísa svarini upp á spurningarnar frá Mentamálaráðnum á, at Kringvarpið átti at gjørt yvirskipaðar 

og fastar mannagongdir og leiðreglur fyri stovnin og serliga í førum, tá ið onnur framleiða 

sendingar fyri stovnin.  

 

Hetta kundi eisini byrgt upp fyri ivamálum í sambandi við greiða skilnaðin millum sponsorering 

og programminnihald. Fyri at talan kann vera um brot á § 8, stk. 5 í hesum føri, má tiltakið í 

Havn og í Klaksvík koma undir hugtakið “sponsorering”. Tað er ein tulkingarspurningur, sum vit 

ikki endaliga kunnu taka støðu til í hesi frágreiðing.  

 

Mentamálaráðið fer at seta seg í samband við Fíggjarmálaráðið við tí í huga at fáa greiði á 

nøkrum ivaspurningum viðvíkjandi tulking av ásetingum í rundskrivinum í sambandi við 

ítøkiliga málið.  

 

Eingin formlig kæra hevur verið um nýggjárssendingina 31.12.2013, og av tí at stovnurin er 

óheftur av politisku skipanini og røkir ein týðandi leiklut í einum demokratiskum samfelag sum 

“vakthundur”, eru møguleikarnir hjá landsstýrismanninum at gera inntriv í stýrið og yvirskipaða 

programmpolitikkin hjá stovninum avmarkaðir, sjálvt um landsstýrismaðurin nokk í 

prinsippinum kann taka sínar egnu limir úr stýrinum ella taka alt stýrið av, um breið politisk 

undirtøka er fyri tí, soleiðis sum  praksis er í donsku lógini, sum hevur at kalla samsvarandi 

orðaljóð sum kringvarpslógin í Føroyum viðvíkjandi stýrinum. Inntriv í fría og politiskt óhefta 
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Kringvarpið skulu vera saklig, neyðug og skulu standa í mát við eventuel brot á reglur, 

herímillum verður mett um, hvussu grov eventuel brot eru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Fylgiskjal  
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Hervið svar upp á spurningar, sum MMR hevur sett Kringvarpi Føroya í 

kjalarvørrinum av kjakinum um sjónvarpssendingina gamlaárskvøld. 
 

1. Hvørjar mannagongdir hevur Kringvarp Føroya, tá tað kringvarpar sendingar, ið 

onnur framleiða?  

Stýrið hevur fingið upplýst frá leiðsluni, at Kringvarpið framleiðir sjálvt stóran part av útvarps- 

og sjónvarpssendingunum.  

Men tá fyrispurningar koma uttaní frá, verða teir viðgjørdir í leiðsluni, og so verða mannagongd 

og leistur ásett í hvørjum einstakum føri. Somuleiðis gera partarnir ein sáttmála, og veitarin 

verður kunnaður um ásetingarnar í kringvarpslógini, fjølmiðlaábyrgdarlógini og í leiðreglunum 

um góðan fjølmiðlasið. 

Til útvarp verður nakað framleitt av føstum fríyrkisfólki.  

Tá talan er um lidnar sjónvarpssendingar, sum fólk lata/bjóða Kringvarpinum at vísa ella keypa, 

syrgir leiðslan fyri, at tøkniliga og innihaldsliga góðskan eru á einum stigi, sum Kringvarpið 

kann góðtaka. 

 

2. Nær metir Kringvarp Føroya, tað er neyðugt at framleiða sendingar sjálvt, og nær 

er tað neyðugt at fáa onnur at framleiða sendingar?  

Upplýst er, at í útgangsstøði, framleiðir KvF sjálvt flest allar sendingar, tí tað tryggjar eina ávísa 

góðsku.  

Tá talan er um útvarpssendingar, er  áskoðanin, at so leingi studio tøkt, er skilabest at 

sendingarnar verða  framleiddar har. Tí tá slepst undan at leiga studio, og einans rinda løn. 

Tá talan er um beinleiðis sjónvarpssendingar, er Kringvarpið av tí áskoðanin, at Tøknideildin 

skal framleiða tær sendingar, sum Kringvarpið velir at gera. Staðfestast kann, at 

nýggjárssendingin styrkir fatanina av, at tey royndu starvsfólkini í KvF eru best før fyri at standa 

fyri størri sjónvarpssendingar, tí tey regluliga framleiða slíkar beinleiðis sendingar, eitt nú 

steypafinalur í hondbólti, flogbólti og fótbólti, FM í badminton, borðtennis og judo, FM í 

svimjing, fótbóltslandsdystir, nýggjárskonsert osfr. 

Fram til 2011 framleiddi Kringvarpið sjálvt Nýggjárssendingina, bæði aktuelt og undirhald. Men 

orsaka av fíggjarligari trongstøðu valdi leiðslan í 2012 at royna eitt hugskot frá uttanhýsis 

veitara, heldur enn einki undirhald at hava á skránni gamlaárskvøld. Hetta var ein roynd at vita, 

um til ber at samstarva við onnur fyri at fáa hesa verkætlan framda. Men niðurstøðan er, at skal 

ein vera fullvísur í innihaldsligu- og tøkniligu góðskuni, so skulu nakrar ófrávíkiligar treytir 

setast, og fólk frá Kringvarpinum skulu manna ávísar lyklauppgávur, tá stórar beinleiðis 

sendingar verða framleiddar. 

 

3. Hvørjar treytir skulu veitarar lúka fyri at framleiða sendingar til Kringvarp 

Føroya? 

KvF krevur , at tá ið talan er um beinleiðis sjónvarpssendingar, sum skulu framleiðast við útgerð 

frá KvF, skulu tað vera fjølmiðlafólk og fólk, sum vanliga fáast við útgerð og sendibilar. 

Somuleiðis er krav um, at roynd fólk skulu loysa seruppgávur, eitt nú sendibussin. 

Kringvarpið hevur ikki neyvt greinað, hvørjar treytir annars ein veitari skal lúka fyri at framleiða 

sendingar.  
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KvF roynir at tryggja seg so væl tað nú einaferð ber til í einum sáttmála við veitaran, sum eisini 

verður kunnaður um  ásetingarnar í kringvarpslógini, fjølmiðlaábyrgdarlógini og leiðreglur um 

góðan fjølmiðlasið, sum skulu fylgjast. 

 

4. Hvat ger Kringvarp Føroya fyri at tryggja sær, at veitarar liva upp til krøv um góða 

public  service-siðvenju? 

Sum nevnt undir spurningi 2 og 3 roynir kringvarpið at tryggja seg við sáttmála í hvørjum 

einstøkum føri og við at kunna veitaran um ásetingar í kringvarpslógini, fjølmiðlaábyrgdarlógini 

og í leiðreglunum um góðan fjølmiðlasið og at hesar skulu fylgjast.  

 

5. Eru reglugerðir ella mannagongdir fyri útboði av tænastum hjá Kringvarpi Føroya, 

soleiðis at javnbjóðis kapping á privata fjølmiðlamarknaðinum verður tryggjað? 

KvF hevur sum er onga niðurskrivaða mannagongd ella reglugerð í sambandi við at bjóða út 

sendingar, so at javnbjóðis kapping er tryggjað á privata fjølmiðlamarknaðinum. 

Vísandi til ásetingar í Public Service-sáttmálanum um útveiting, fer stýrið at mæla til, at KvF fær 

slíkar niðurskrivaðar reglur, soleiðis at fríyrkisfólk hava javnbjóðis møguleika at bjóða seg fram 

og menna sín serkunnleika. 

Tá talan er um størri sjónvarpssendingar er neyðugt, at fólk við serkunnleika frá KvF standa fyri 

framleiðsluni. Einans tvær størri sendingar eru framleiddar av øðrum seinastu árini, og KvF 

hevur ásannað, at KvF-fólk eru best at framleiða stórar sendingar, sum t.d. nýggjárkvøldið.  

 

6. Hvat ger Kringvarp Føroya fyri at yvirhalda rundskriv frá Fíggjarmálaráðnum um 

keyp av vørum og tænastum frá 1. oktober 2013, tá stovnurin ger avtalu um 

framleiðslu av sendingum til Kringvarp Føroya? 

 

Ì hvørjum einstøkum føri er tað í fyrstu syftu dagliga leiðslan, sum er stjórin, ið skal tryggja at 

Kringvarpið heldur lógir og aðrar almennar ásetingar. Stýrið er kunnað um, at í tí aktuella 

málinum er tilgongdin til sendingina byrja langt áðrenn rundskrivið frá Fíggjarmálaráðnum kom 

í gildið og hartil hevði Kringvarpið ikki eftir táverandi fíggjarligu støðuni møguleika fyri sjálvt 

at framleiða nevndu sending. Framyvir vil stýrið tryggja, at rundskrivið verður hildið og um 

nakað serligt stingur seg upp, har tað ikki er møguligt, søkja um undantaksloyvi at víkja frá 

ásetingunum.  

Tað skal viðmerkjast, at tað ikki er so einfalt at sammeta tænastuna, sum hoyrir til programm við 

vanlig handilsvøru ella -tænastu. Ger KvF eitt konsept, so kann tað kanska bjóðast út. Men 

kemur onkur til KvF við einum hugskoti, so eigur viðkomandi hugskotið, og KvF kann ikki uttan 

víðari fara uttanum viðkomandi. 

 

7. Hvørjar mannagongdir hevur Kringvarp Føroya í sambandi við sponsorering fyri 

at tryggja óheftni í sínum virksemi? 

Kringvarp Føroya hevur greiðar mannagongdir í reglunum um ískoytispolitikk, sum skulu 

tryggja óheftni í vanliga virkseminum. Har framgongur, at fyri at tryggja óheftni og trúvirði í 

tíðindaflutningi stovnsins, kann ískoytisveting ikki latast í sambandi við tíðindi, 

aktualitetssendingar, ella  aðrar sendingar á deildini Aktuelt. 
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Heimilað er ikki politiskum flokkum, fakfeløgum, arbeiðsgevarafeløgum og religøsum 

felagsskapum at veita Kringvarpinum ískoytisveiting. Eingin ískoytisveitari kann í avtalu krevja 

sersømdir fyri  seg, sínar vørur og tænastur.  

Heldur ikki kann ein ískoytisveitari seta treytir við atliti til annan ískoytisveitara ella lýsara í 

KvF. Fyri at hava óheftni við atliti at vørum og tænastum kann ein ískoytisveitari ikki lýsa 

tænastuna ella vøruna, men bara fáa nevnt navnið á fyritøku síni ella tænastuni. 

Í sambandi við nýggjárssendingina varð avtalað, at Kringvarpið skuldi standa fyri tí aktuella 

partinum, og hesin partur skuldi undir ongum umstøðum kunnu setast í samband við stuðlarnar, 

sum annars stuðlaðu sendingini. 

Áðrenn nýggjárssendingina var KvF vitandi um, at í undirhaldspartinum var ætlanin at senda 

kring landið, tí veitarin, Fjølvinna, ynskti at vísa frá ymiskum nýggjárshaldum kring landið.  

Tá hugt verður í bakspeglið, so átti KvF at havt enn neyvari eftirlit við undirhaldspartinum av 

sendingini, tí Kringvarpslógin ásetir, at greiður skilnaður eigur at vera ímillum 

programminnihald, kunngerðir, lýsingar og sponsorering. Stýrið hevur viðgjørt og tikið 

avleiðingar av atfinningunum at nýggjárssendingini. Framyvir verður hvør einstøk sponsoravtala  

hildin upp móti krøvinum í kringvarpslógini. 

 

 

8. Hvørji atlit tók Kringvarp Føroya, tá sáttmálin við sp/f Fjølvinnu varð gjørdur? 

Hvar gongur eitt nú markið millum aktualitet og undirhald? 

Í sáttmálanum millum Kringvarp Føroya og Sp.f. Fjølvinnu er dentur lagdur á, at greiður 

skilnaður skal vera millum aktuelt og undirhald, tí í undanfarnu sending gamlaárskvøld 2012 

vóru flestu atfinningarnar júst um hesi viðurskiftini. 

Tí staðfesti sáttmálin, at Kringvarpið skuldi gera og rinda tann partin, sum hevði við aktualitet, 

“Árið ið fór” og Løgmansrøðuna saman við tí politiska formansumfarinum, at gera. Kringvarpið 

rindaði allan kostnaðin fyri at gera henda partin. Og Kringvarpið tryggjaði sær, at eingin 

ískoytisveitari varð nevndur í aktualitespartinum, og at greiður skilnaður skuldi vera millum 

aktualitetspartin og undirhaldspartin. 

Men sum kringvarpsstýrið alment hevur boðað frá og sum eisini er tilskilað í svarinum til 

spurning 7, vil stýrið framyvir syrgja fyri at ásetingin í kringvarpslógini og góður fjølmiðlasiður 

verða hildin. Tí ivi skal ikki vera um trúvirðið og óheftni hjá Kringvarpinum.  

 

 

Kringvarpsstýrið 

22. januar 2014 
 


