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FER ÍSLAND ÚR SCHENGEN? 

Kjak hevur tikið seg upp í Íslandi, hvørt Ísland skal halda fram í Schengen. Orsøkin til 

hetta, er støðan við flóttafólkum í Evropa og yvirgangurin í Paris seinasta mánað. Bæði 

forsetin og forsætisráðharrin hava givið til kennar teirra iva, um Ísland skal halda fram í 

samstarvinum. Ført verður m.a. fram, at tey ytru mørkini í Schengen ikki longur kanna 

fólkini, sum koma inn í Schengen økið. Tey ytru mørkini eru dottin niður. 

Íslendski uttanríkisráðharrin, Gunnar Bragi Sveinsson, nevndi í hesum sambandi, at 

luttøka Íslands í Schengen er tikin upp til endurskoðan. Innanríkisráðharrin Ólöf Nordal 

hevur ført fram, at landið ikki skal øtast at kjakast opið um fyrimunir og vansar um 

Schengen. Men samstundis sigur hon, at politikkurin hjá stjórnini framvegis var at halda 

fram í markleysa økinum. Sum støðan sær út í løtuni, so er ivi sáddur um virði av 

Schengen samstarvinum í Íslandi. Hvat fer at henda er trupult at meta um, men málið 

verður óivað tikið upp í stjórnini í næstum.  

INNFLUTNINGSBANNIÐ GEVUR STÓRAN INNTØKUMISS 

Íslendska fiskivinnan hevur mist nógvan pening orsakað av Russiska 

innflutningsbanninum. Serliga er tað makrel og sild. Undan hesum, var Russland størsti 

íslendski marknaðurin fyri fiskavørur, serliga makrel. Morgunblaðið vísir til týðandi 

fyritøkur í fiskivinnuni sum siga, at teirra prísir fyri makrel vørur eru millum 30 og 35 % 

lægri í ár enn somu tíð í fjør. 

ÍSLAND HEIMSINS MINSTU KYNSGJÓGV 7. ÁRIÐ Á RAÐ  

World Economic Forum Global Gender Gap flokkar Ísland sum nr. 1 á listanum yvir tað 

landið í heiminum, sum hevur minstan kynsmun. Frágreiðingin – Global Gender Gap 

Index 2015 – flokkar 145 búskapir í mun til hvussu væl kvinnuliga góðu gávurnar (talent) 

verða nýttar, grundað á búskapi, útbúgving, heilsugrundaðar og politiskar indikatorar.  

Frágreiðingin sæst her (møguleiki er at velja lond og síggja úrslitini hvør sær) 

ÍSLENDSKA HEILSUJÁTTAN 6. MEST VIRKNA Í EVROPA 

Útreiðslurnar til heilsurøkt í Íslandi eru millum tær mest effektivt nýttu í Evropa 

sambært Economist Intelligence Unit´s Healthcare Outcomes Index 2014. Kanningin 

flokkar 166 lond eftir upphæddini tey nýta til heilsurøkt fyri hvønn íbúgva og eftir 

teimum heilsuúrslitum, sum rokkin eru, grundað á faktorar, sum mettur livialdur og 

smábarnadeyði. Her kemur Ísland inn á eitt 6. pláss í Evropa.  Framhald  
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Tað er ikki neyðturviliga upphæddin sum gevur besta útbýtið. Til dømis nýtir Danmark 

6.307 USD pr. Íbúgva, meðan Ísland einans nýtir 3.865 USD, men Ísland liggur 

munandi betri í flokkingini.                 

 Frágreiðingin sæst her (møguleiki er at velja lond). Grafiskt er kanningin lýst her 

ÍSLAND 12. RÍKASTA LANDIÐ 

Sambært 2015 Legatum Institute Prosperity Index, sum flokkar 142 lond og fevnir um 

96% av heimsins fólkatali og 99% av BTÚ, so liggur Ísland á einum 12. plássi. 

Eyðkennini fyri flokkingina eru hesi: Búskapur, íverksetarí & møguleikar, stýrisskipan, 

útbúgving, heilsustøða, trygd og tryggleiki, persónligt frælsi og sosialur kapitalur. Tá 

tað ræður um búskapin, so fær Ísland bert eitt 31. pláss í ár i heiminum. Fyri trimum 

árum síðani var tó talan um eitt 61. pláss. Hinvegin so liggur Ísland á einum 4. plássi 

tá tað kemur til íversetarí & møguleikar og á 2. plássi, tá tað ræður um trygd og 

tryggleika. 

Meira um úrslitið sæst her (trýst á landið, so sæst úrslitið undanfarnu trý árini) 

LØNARHÆKKING HJÁ TÍ ALMENNA 

Lønarráðið avgjørdi á fundi tann 17. november at hækka lønina hjá forseta Íslands, 

ráðharrum, altingsmonnum, dómarum og stovnsleiðarum landsins, ið hoyra undir 

ráðið, um 9,3%. Sambært avgerð lønarráðsins, er hækkingin afturvirkandi til 1. mars 

2015. Sum dømi, fer mánaðarlønin hjá forsætisráðharranum upp í 74.000 DKK. 

Mánaðarlønin hjá forseta Íslands verður 123.000 DKK, Altingslimir fáa nú knapt 

37.000 DKK um mánaðin og mánaðarlønin hjá ráðharrunum er nú áleið 66.200 DKK. 

Les meira her 

LANDIÐ KEYPIR ÍSLANDSBANKA 

Ætlanir eru um at landið keypir Íslandsbanka. Kreditorarnir hjá Glitnir hf., ISB 

Holding, ið eigur Íslandsbanka, skjóta upp at landið keypir allan partapening Glitnis í 

Íslandsbanka, sum er 95%. Landið eigur í løtuni 5% í bankanum. Eginogn 

Íslandsbanka var í endanum av juni 2015 um 9,8 mia DKK. 

Les meira her 

EVROPA-TALVKAPPING Í REYKJAVÍK 

Europakapping fyri landslið í talvi 2015 fór fram í Laugardalshöll í Reykjavík 12-22 

novembur. Hetta er størsta talvtiltak, sum hildið hevur verið í Íslandi síðani 1972, tá 

kenda kappingin „Einvíggi aldarinnar“ í talvi millum russiska Boris Spassky og 

amerikanska Bobby Fischer fór fram í Laugardalshøll. 36 europeisk landslið, 

harímillum Ísland, luttóku. Russland vann kappingina, meðan Armenia vann silvur og 

Georgia bronsu. Ísland endaði á 19. plássi og legði seg harvið á odda av 

norðanlondunum, meðan Noreg endaði á 21. plássi, Finland á 25., Svøríki á 28. og 

Føroyar á 35. 

Les meira her og her 
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http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Healthoutcome2014
https://www.medigo.com/blog/about-us/smart-spenders-in-healthcare/
http://www.prosperity.com/#!/ranking
http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2015/11/20/iceland_s_senior_officials_get_9_3_prosent_pay_rise/
https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/20163
http://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2015/11/23/iceland_top_of_nordics_in_chess_euros/
http://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2015/11/23/iceland_top_of_nordics_in_chess_euros/
http://www.tinganes.fo/
https://www.facebook.com/The-Representation-of-the-Faroes-to-Iceland-1600799803487527/timeline/?ref=aymt_homepage_panel
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Uttanríkisviðurskifti 

ÍSLENDSKA LUTTØKAN Í COP21  

Hin 30. november byrjar árliga ráðstevnan um burðardygga menning, COP21 ella United 

Nations Climate Change Conference, í París. Almenna Ísland sendir í hesum sambandi eina 

delegatión, ið telur 15 fólk. Harímillum er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðharri, 

Sigrún Magnúsdóttir, umhvørvismálaráðfrú, Gunnar Bragi Sveinsson, uttanríkisráðharri við 

fylkjum teirra, og eitt umboð fyri vinnumálaráðið. Endamálið við ráðstevnuni er at skriva 

undir altjóða sáttmála um umfatandi minking av vakstrarhús-gassi, ið er atvoldin til 

veðurlagsbroytingar. Sambært www.icelandmonitor.is hevur Ísland avgjørt at luttaka við EU 

og Norra í einum felags máli at minka um útlát við 40% innan 2030.  

Les meira her og røðan hjá forsætisráðharranum undir COP21 her 

ÍSLAND ALTJÓÐA BJARGINGARSTØÐ  

Ísland hevur, saman við Kanada, Svøríki, Finnlandi, USA, Danmark og Russlandi, skrivað 

undir stovnsetanina av “Arctic Coast Guard Forum” hin 30. oktober. Samstarvið er gjørt fyri 

at kunna veita kollektivt tilfeingi fyri at fremja tryggum og umhvørvisvinarligum virksemi, í 

sjóøkinum í Arktis. Hetta orsakað av hækkaða siglingaraktivitetinum í Arktiska økinum, í 

sambandi við at fleiri ferðamannaskip koma hendaveg, ið er ein tann størsti vandin fyri 

dálking í økinum. Í hesum samstarvinum hevur Ísland ein virðismiklan leiklut, tá ein altjóða 

bjargingarstøð ætlandi skal vera gjørd í Íslandi. 

Les meira her  

FORSETIN OG UTTANRÍKISRÁÐHARRIN Í ASIA  

Íslendski forsetin, Ólafur Ragnar Grímsson og uttanríkisráðharrin Gunnar Bragi Sveinsson 

hava verði í Asiu um mánaðarskiftið okt/nov, og vitjaðu í hesum sambandi eisini í Vietnam. 

Almenna vitjanin bar við sær ymiskt kjak millum partarnir, um ymisk samfelagøki. Tað 

konkreta sum kom burturúr vitjanini var undirskrivaður sáttmáli við Vietnamesiska 

Útflutnings- og Vinnumálaráðharran um Íslendskt-Vietnamesiskt samstarv innan 

jarðhitaorku. 

 Les meira her 

Virksemi hjá sendistovuni (brot) 

JÓLATRÆIÐ FRÁ REYKJAVÍK TIL TÓRSHAVN  

Hin 11. november varð sendistovan boðin við út í skógarøkið Heiðmørk, har jólatræið til 

Tórshavnar Kommunu skuldi fellast. Borgarstjórin sjálvur, Dagur B. Eggertsson, sagaði træið 

við einari motorsag, og nógv fólk vóru komin saman til hugnaligu løtuna. Eftir at træið var 

felt, fingu vit ketilkaffi, hangikjøt, pylsur og breyð. Nú stendur træið á Vaglinum í Tórshavn, 

og varð tendrað leygardagin til ársins høgtíð. 

 Les meira her og her 

Forsætisráðharrin Sigmundur Davið 
Gunnlaugsson vitjaði UNESCO í 
samband við COP21 

Íslendski og Vietnamesiski 
uttanríkisráðharrarnir hittast 

Sendimaðurin, borgarstjórin o.o. 
hittust til hugnaligu løtuna í skógini 

http://www.icelandmonitor.is/
http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2015/11/30/iceland_at_paris_climate_conference/
http://www.mbl.is/media/27/9527.pdf
http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2015/11/05/iceland_signs_up_to_arctic_coast_guard_forum/
http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2015/11/04/president_and_foreign_minister_in_vietnam/
http://www.torshavn.fo/Default.aspx?pageid=37&NewsItemID=5952
http://portal.fo/jolatraeid+sett+upp+a+tinghusvollinum.html
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HAVNAR HANDVERKSMEISTARAFELAG Á VITJAN 

Nevndin fyri Havnar Handverksmeistarafelag vitjaði sendistovuna 

23. november. Næstformaðurin í Havnar Handverksmeistarafelag er 

eisini formaður fyri Føroya Handverksmeistarafelag. Nevndin ynskti 

at hoyra um virksemi hjá sendistovuni og hoyra eitt sindur um, 

hvussu føroyskar fyritøkur skulu bera seg at, fyri at koma á íslendska 

marknaðin. Bæði undir og eftir framløguna var áhugavert kjak og sjónarmið. Eftir 

heimkomuna fingu vit eina heilsan frá Havnar Handverksmeistarafelag, sum takkaði 

fyri vitjanina og framløguna og greiddi okkum frá, at felagið á næsta nevndarfundi fór 

“at práta um, hvussu byggifyritøkur kunnu brúka sendistovurnar.” 

VITJAN AV NEVNDINI Í ATLANTIC AIRWAYS 

Nevndin og leiðslan hjá Atlantic Airways vitjaðu sendistovuna 26. november og 

ynsktu at fáa kunning um virksemi hjá sendistovuni. Í hesum sambandi hevði 

sendistovan útvegað tøl, sum m.a. vísti hvussu nógv ferðafólk komu til Íslands 

loftvegis og hvørjum landi tey komu úr. Av teimum knappari 1 mió. ferðafólkum, sum 

komu umvegis Keflavíkar flogvøll í 2014, vóru 180.000 bretar, sum er tað land, sum 

hevur flest ferðafólk í Íslandi. Við tað, at Atlantic Airways bæði flýgur til Bretlands og 

til Íslands, so vóru møguleikar umrøddir, hvussu felagið kundi fáa lut í hesum skjótt 

vaksandi ferðabólki. Aftaná helt nevndin í felagnum nevndarfund í fundarhølunum 

hjá sendistovuni. 

Í sambandi við báðar vitjanirnar varð politikkurin hjá nýggja landsstýrinum, serliga 

marknaðarføring av føroyskari vinnu og leikluturin sendistovurnar í hesum 

sambandi, umrøddur. Bæði Handverksmeistarafelagið og Atlantic Airways hildu at 

hetta var skilagott og áhugavert. 

ALTJÓÐA DAGUR 

Starvslesandi, Katrina Eyðunsdóttir Hansen, var fyri sendistovuna við á Altjóða Degi 

á Háskóla Íslands 12. november.  

Við tilfari frá Fróðskaparsetrinum um Bachelor og Master útbúgvingar og 

summarskeið í føroyskum málið, vøkrum faldarum frá Visit Faroe Islands og Green 

Gate, komu nógv fólk framvið til eitt prát. Áhugin tyktist stórur, og nógvir faldarar 

vóru farnir burturav tá liðugt varð. 
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