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KUNNING ER EIN AV HORNASTEINUNUM 

Fyri at fáa sum mest burturúr sendistovuvirkseminum, bæði heima og her á staðnum, so 

er kunning ein sera týðandi partur. Sendistovan hevur tí ætlanir um, at koma við 

regluligari kunning um virksemi í Íslandi og hjá sendistovuni, sum mett kann hava áhuga 

heima. Henda kunning verður so stutt sum gjørligt og í tann mun tað ber til, so verður víst 

til keldur o.a., har tað ber til at kunna seg meira gjølla. Á sama hátt er tað altavgerandi, at 

sendistovan verður kunnað heimanífrá um tey viðurskifti, sum fara fram í Íslandi ella hava 

við Ísland at gera, so sendistovan kann fylgja við og verða til hjálpar, so Føroyar fáa sum 

mest burturúr. 

»Kunning er umráðandi fyri at Føroyar fáa sum mest 

burturúr« 

Sendimaðurin hevur verið og vitjað fleiri av teimum sendistovum og sendifólkum, sum 

eru í Reykjavík. Eitt er greitt og tað er, at tey sendifólkini eru og verða alsamt kunnaði sera 

væl heimanífrá um viðurskifti, sum hava týdning fyri teirra virksemi og øvugt. Her kunnu 

vit gera tað enn betri. Fyrsta íkastið til hetta er hetta mánaðarbrævið. 

FÍGGJARLÓGARUPPSKOTIÐ FYRI 2016. 

Íslendski fíggjarmálaráðharrin Bjarni Benediktsson legði 8. september 2015 fram 

fíggjarlógaruppskotið fyri 2016. Uppskotið vísir eitt avlop uppá uml. 765 mió. DKK. Hetta 

verður so triðja árið á rað við avlopi. Skuldin verður uml. 70 mia. DKK við komandi árslok. 

Ætlanin er at skuldin skal lækka við 19% í 2016. Málið er at minka um skuldina til 40 % 

av BTÚ í 2019. Í 2011 var íslendska skuldin 85% av BTÚ og væntast at lækka til 62% av 

BTÚ í endanum av 2015. Við árslok 2016 verður hon ætlandi uml. 50% av BTÚ. 

Við árslok er ætlanin at taka av tollgjøld á innflutt klæðir og skógvar og frá 1. januar 2017 

verður tað allur tollur uttan ávísar matvørur, sum verður strikaður. Roknað verður við, at 

brúkaraprísirnir fara at lækka við 13% eftir at tollurin er tikin av fyri tær vørur, sum verða 

lækkaðar og sum hava toll. 

Inntøkuskatturin verður lækkaður og skattastigin fer frá 3 stigum niður í 2 stig næstu 2 

árini.  

Barnaveitingin hækkar við 3% og pensjónirnar við góðum 9%. 

Játtanin til heilsuøkið hækkar við 80 mió. DKK í uppskotinum fyri 2016 og nýmenning og 

vísindi fáa 100 mió. DKK afturat í 2016. 

Meira um hetta sæst her (á íslendskum) og her (á enskum) 

KOMANDI 

TILTØK 

Hendan mánaðin 

verður nógv á 

skránni! 

Arctic Circle 

ráðstevnan verður í 

Hørpu í Reykjavík 

16.-18. oktober  

Norðurlandaráðið 

hittist í Reykjavík í 

døgunum 27.-29. 

oktober 

 

 

  

 

 

Vitjan av 9. fl á Fløtum úr Tórshavn 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/19960
http://eng.fjarmalaraduneyti.is/news/nr/19961
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100 FLÓTTAFÓLK TIL ÍSLANDS Í ÁR 

Íslendska stjórnin hevur játtað áleið 100 mió. DKK til flóttafólk og fólk, ið 

koma at søkja sær friðskjól í Íslandi. 50 mió. DKK eru settar av til 2015 og aftur 

aðrar 50 mió. DKK til 2016. Stjórnin hevur sett sær fyri at røkka trimum 

málum við peninginum (í stuttum): 

1. At veita fígging til hjálparfelagsskapir, sum arbeiða við flóttafólkum 

uttanlands. 

2. At taka ímóti flóttafólki og fólki, ið søkja sær friðskjól. Peningurin verður 

nýttur at hjálpa fólki at koma væl uppá pláss og integrera seg í samfelagnum. 

3. At tryggja at mannagongdirnar við at innskriving og at søkja friðskjól ikki 

verða seinkaðar og drúgvari fyri tey, ið søkja, orsakað av hækkaða talinum av 

umsóknum. 

Akureyri verður fyrsti býur í Íslandi at taka ímóti flóttafólkum frá Sýria. 

Framíhjárættur verður givin teimum við serliga viðkvomum umstøðum, t.e. 

heilsuveikum, einligum kvinnum við børnum eins og samkyndum. 

Les meira her 

 

RUSSISKA INNFLUTNINGSBANNIÐ 

KOSTAR ÍSLANDI 

Mett verður at Ísland kemur at missa útflutningsvirðið til Russlands innan fiskaøkið fyri millum 45 og 127 mió. DKK um 

árið sambært nýggjari frágreiðing, sum Sigurður Ingi Jóhannsson, fiskimálaráðharri hevur bílagt frá Byggðastofnun 

(Icelandic Regional Development Insitute). Víst verður eisini á, at ávís øki í landinum verða serliga rakt av hesum. 

Frágreiðingin sæst her (á íslendskum við fleiri áhugaverdum talvum og ritmyndum) 

NÝGGJ AVTALA VIÐ ES UM LANDBÚNAÐARVØRUR 

Ísland hevur gjørt avtalu við ES um, at taka tollin av ávísum landbúnaðarvørum. Avtalan hevur við sær, at meira enn 95% 

av landbúnaðarvørunum verða tollfríar. Virði av landbúnaðarvørum millum ES og Ísland er í miðal uml. 1,8 mia. DKK árliga. 

Avtalan kemur væntandi í gildi um ársskiftið 2016/2017. 

Meira um hetta her (á íslendskum) 

Í næstum.. 

FØROYINGAR Á ARCTIC CIRCLE  

Føroyar verða væl umboðaðar á stevnuni, sum er 16.-18. Oktober. Løgmaður Aksel V. Johannesen og fólkatingslimur Sjúrður 

Skaale vera við. Harumframt kemur Hákun Djurhuus, stjóri í SEV, umframt onnur vinnuumboð. 

Birita í Dali, stjørnmálafrøðingur, fer at hava fyrilestur á ráðstevnuni fríggjadagin við heitinum “Faroese-Russian Relations: 

Opportunities and Challenges” og er fyrilesturin liður í toymi, sum viðger evnið: “Russia and the Arctic – Regional 

Perspectives”. Birita er deildarstjóri í Umhvørvisstýrinum fyri Ráevnisøkið í grønlendska landsstýrinum.  

Sí skránna fyri Arctic Circle her 

 

Petur bjóðar vælkomin 

Samband 

Sendistova Føroya í Reykjavík 

Túngata 14 

101 Reykjavík 

+354 511 3200 

reykjavik@tinganes.fo 

www.tinganes.fo  

Finn okkum á Facebook 

 

http://eng.forsaetisraduneyti.is/news-and-articles/two-billion-isk-reserved-for-support-to-refugees-and-asylum-seekers
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/byggdaleg-ahrif-innflutningsbanns-russa-endanlegt.pdf
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/sjavarutvegs-og-landbunadarmal/frettir/nr/8730
http://arcticcircle.org/sites/arcticcircle/files/2015%20Arctic%20Circle%20Program%20-%2017AUGUST_0.pdf
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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Virksemi hjá sendistovuni (brot) 

 

Hálvan september vóru áleið 30 ungdómar við tveimum lærarum og vitjaðu 

sendistovuna. Katrina, starvsnæmingurin, hevði eina styttri framløgu fyri 

teimum um virksemi okkara á sendistovunum, og serliga um viðurskiftini millum 

Føroyar og Ísland, og um Hoyvíkssáttmálan. Tey fingu okkurt gott at leska sær 

við eftir framløguna, og prátið gekk væl. 

 

 

 

Sendimaðurin hevur m.a. verið á fundi við umboðum úr íslendska 

uttanríkisráðnum viðv. Hoyvíkssáttmálan og ætlaðu ráðstevnuna komandi vár í 

Føroyum, tá sáttmálin hevur 10 ár á baki. Sendimaðurin hevur vitjað sínar 

starvsbrøður og –systrar í Reykjavík frá Finnlandi, Svøríki, Noregi, Danmark, 

Russlandi, Kanada, Kina, Amerika og ES umframt aðalstjórarnar í Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytinum (“Fiskimálaráðið”) og í Velferðarráðuneytinum 

(“Almanna- og heilsumálaráðið”). Hildið verður fram við hesum. 
Katrina E. Hansen, starvslesandi og sendi- 

maðurin Petur Petersen greiddu frá 

 

 

Fleiri fyrispurningar hava verið, bæði frá íslendingum og føroyingum umframt frá útlendingum um uppihald og 

arbeiðsmøguleikar í Føroyum. Sendistovan hevur svarað fyrispurningum og veitir tænastur til føroyingar í Íslandi. 

Eisini eru vinnuligir fyrispurningar, sum sendistovan arbeiðir við, sum eru úr Føroyum og úr Íslandi. 

 

Teldukervið er ein avbjóðing hjá sendistovuni, eins og tað er í øðrum sendistovum við (Internetferðin frá 

televeitaranum er 50 Mbps, meðan hon á innanhýsis teldukervinum einans er millum 1-2 Mbps). Arbeitt hevur verið 

við íslendska internetveitaran, KT-landsnet og Formula um at finna orsøkina til trupulleikarnar. Nýggj útgerð 

(verjugarður o.a.) kemur úr Føroyum 2. oktober og verður sett upp fyrst í næstu viku. Vónandi kann hetta loysa 

trupulleikarnar og koma at gagna hinum sendistovunum. 

 

 

 

Vanliga postsambandið millum Føroyar og Ísland er útav lagi vánaligt. Eitt vanligt bræv tekur 

ongantíð minni enn eina viku, at koma fram.  

 

Hetta er til bága fyri viðurskiftini landanna millum. Vit hava tikið hetta upp við Posta. Posturin fer 

annars úr Føroyum til Danmarkar og síðani til Íslands.  
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