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KREDITTMETINGIN AV ÍSLANDI HÆKKAR 

Í nýggjastu kredittmetingini hjá Standard & Poor´s, hækkar langtíðar 

kredittmetingin við einum stigi til BBB+ við støðugum útliti. BBB+ er nr. 8 av 24 

stigum. Hjá Moody´s, sum er tað kredittmetingarfelag, ið vit nýta í Føroyum, 

svarar hetta til Ba1 (nr. 8 á teirra stiga, sum hevur 21 stig). Í seinastu 

kredittmetingini av Føroyum, ið fór fram í fjør summar, fekk Føroyar 

kredittmetingina Aa3, sum er fjórðhægsta styrkital av 21 møguligum. 

» Orsøkin til at Ísland hækkar eitt stig er, at hildið 

verður fram við kapitaleftirlitinum, skuldin minkar 

og rentuútreiðslurnar fara at minka næstu fýra 

árini.« 

BTÚ fyri hvønn íbúgva í Íslandi var í 2014: 52.300 $, meðan í Føroyum var talið 

44.300 $. Real vøksturin í BTÚ var 1,8% í 2014 í Íslandi, meðan hann var 1,1% í 

Føroyum. Í fjør var hetta tal 4,2% í Íslandi og væntast at verða 3,0% í ár og millum 

2,5 – 2,7% komandi árini. Her er talan um stóran búskaparligan real vøkstur í 

Íslandi. 
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FYRSTU FLÓTTAFÓLKINI KOMIN TIL ÍSLANDS 

Tann 19. januar lendu 6 familjur úr Sýria í Keflavík. Familjurnar, sum rýmdu úr 

Sýria í 2013 og hava livað í ótryggu umstøðunum í miðeystri líka síðan, vóru 

ovurfegnar um at vera komnar til Íslands. Í Morgunblaðnum endurgeva tey 

flóttafólkini fyri, at á enskum siga “takk Ísland, þið eruð frábær þjóð”.  

Tað er stórhending í Íslandi, at flóttafólkini eru komin og  forsætisráðharrin, 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tók ímóti teimum í Keflavík og flutti fram røðu. 

Hann legði dent á, at landið er stórt og fólkatalið lítið, pláss er tí fyri øllum og 

hartil er hvørt mannalív dýrabart fyri íslendingar. Íslendska tjóðin er tí sera fegin 

um at hava fingið sýriska hópin til landið.  

Hóast forsætisráðharrin hevði lovandi orð um Ísland og flóttafólkini, so eru aðrar 

røddir frammi, ið halda, at íslendska tjóðin als ikki ger nóg mikið, sammet við 

hini norðurlendsku londini. Í Íslandi hava tey tó viðtikið at taka 50 flóttafólk í 

2016 og aftur í 2017. 

KOMANDI TILTØK 

Í februar mánaði halda 

sendimaðurin og frú fram 

við at bjóða sendifólkunum 

heim. 11. februar koma 

sendifólkini frá USA, 

Noregi, Bretlandi og India. 

25. februar koma 

sendifólkini frá Russlandi, 

Kina, Japan og ES á vitjan 

hjá okkara 

sendiharrahjúnum. 

Harumframt skal 

sendimaðurin til móttøku 

hjá kinesiska, russiska og 

danska sendiharranum. 
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Íslendski forsætisráðharrin tekur 

ímóti flóttafólkunum í Keflavík. 
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Í millum flóttafólkini, sum nú eru komin, eru bæði enskt lærarar og violin 

spælarar. Ætlanin er fyrst og fremst, at familjurnar skulu fóta sær í tryggu 

umstøðunum í Íslandi. Tá ið friður so er afturkomin í miðeystri, kunnu 

familjurnar sjálvar avgera, um tær vilja heim aftur, ella um tær heldur vilja verða 

verandi og gerast íslendskir ríkisborgarar. Av teimum seks familjunum, flyta fýra 

til Akureyri og tvær til Kópavág, og hava hesir báðir býir víst serligt hjálpsemi í 

flóttafólkamálinum í Íslandi. 

 

ÍSLAND, RUSSLAND OG REVSITILTØK 

Íslendska stjórnin er seinastu tíðina komin undir trýst frá íslendsku vinnuni. Orsøkin 

er tann, at íslendska uttanríkisráðið hevur útgivið eina frágreiðing um, hvørji árin 

revsitiltøkini mótvegis Russlandi hava á íslendska búskapin. Serliga er tað fiskivinnan 

og landbúnaðurin, ið missir inntøkur, og Reykjavík Economics metir at hesar báðar 

vinnur kunnu missa upp ímóti 1 mia. DKK árliga, har makrel- og lodnuveiðan kann 

missa áleið 700 mió. DKK. Hóast vinnan missir stórar inntøkumøguleikar, hevur 

stjórnin ongar ætlanir um at broyta politikk. Íslendska stjórnin leggur áherðslu á, at 

hevði Ísland gingið egnar leiðir, so hevði tað verið fyrstu ferð í søgu landsins, at landið 

ikki hevði fylgt vesturlendskum trygdartilmælum. Eisini vísir stjórnin á, at tað hevur 

størri týdning fyri Ísland, at varðveita framhaldandi góða og drúgva samstarvið við ES 

og hini vesturlondini. 

Í kjakinum um revsitiltøkini eru Føroyar eisini nevndar. Á forsíðuni hjá 

Morgunblaðnum tann 13. januar var ein tíðindastubbi um, hvussu Føroyar hava gjørt 

sær dælt av íkomnu støðuni. Víst verður á, at Føroyar og Ísland hava verið 

kappingarneytar á russiska marknaðinum, men at føroyingar nú hava styrkt um sína 

støðu á russiska marknaðinum og m.a. stovnað sendistovu í Moskva. 

Les meira her 

HOTELLGISTINGAR FYRI DESEMBER HÆKKA 36% Í 2015 

Ongantíð áður hava so nógv ferðafólk verið í Íslandi sum nú, og tað merkist nú eisini í 

vetrarhálvuni. Í desember 2015 vóru 181.900 hotelnætur seldar og tað er ein hækking 

áljóðandi 36% frá undanfarna desember. Flestu gistingarnar vóru í 

høvuðsstaðarøkinum har 146.000 gistingar vórðu seldar, tað er ein øking uppá 35% 

frá í fjør. Av teimum 181.900 gistingunum, seldar í desember 2015, vóru 61.000 

keyptar av bretum, 36.200 av amerikanarum og 12.100 av týskarum. 

Samanlagt fyri alt 2015, vóru 2.815.900 hotelnætur seldar, tað er ein hækking uppá 

22% samanborið við 2014. Tølini um landsins umsetning av ferðavinnuni fyri 2015 

eru ikki útkomin enn, men í 2014 varð mett, at íslendska ferðavinnan gav landinum 

ein umsetning, sum er áleið 1 mia. ÍSK (uml. 53 mió. DKK) fyri hvønn íbúgva í Íslandi, 

tað er upp ímóti 18 mia. DKK í alt, og fýra ferðir meira enn tað, fiskivinnan selur fyri. 

Ferðafólkatalið hækkar væntandi við 50 % frá 2014 til 2016, og gera vit eina beinleiðis 

framskriving, so kann ferðavinnan væl umseta fyri áleið 1,5 mia. ISK (uml. 80 mió. 

DKK) fyri hvønn íslending í 2016. 

Les meira her (íslendska hagstovan) og her (grein í The Reykjavík Grapevine) 
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https://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/heildraent-mat-a-hagsmunum-islands-vegna-thvingunaradgerda
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/ferdathjonusta/gistinottum-a-hotelum-fjolgadi-um-36-i-desember-2015/
http://grapevine.is/news/2015/11/09/tourist-numbers-to-triple-over-four-five-years/
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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PÍRATARNIR ERU NÚ STØRSTI FLOKKURIN Í ÍSLANDI 

Píratarnir er yngsti politiski flokkurin í íslendska Altinginum. Í november 2012 

stovnaði fyrrverandi Wikileaks-talskona, Birgitta Jónsdóttir, saman við øðrum 

internet aktivistum, flokkin og fingu tey trý umboð í Altingið. Líka síðani hevur bara 

gingið ein veg hjá Píratunum og eru tey nú nógv størsti flokkurin í veljarakanningum. 

Í nýggjastu veljarakanningini, sum visir.is hevur gjørt, fær flokkurin heili 42 % av 

atkvøðunum. Tað er ein øking uppá áleið 6% stig síðani november í fjør. Tað er serliga 

samgonguflokkarnir sum merkja sviðan av hesum og gongur tað mest útyvir 

Sjálfstæðisflokkin. 

Eins og aðrastaðni í Evropa, har sama politiska rák hevur vundið uppá seg, eru flestu 

atkvøður floksins, antipati-atkvøður. Pírataflokkurin hevur ikki formann, men 

skipara, og hon, Birgitta Jónsdottir, vil vera við, at veljarin eyðsæð er vónbrotin av 

førda politikkinum og vallyftum, sum ikki verða hildin. Hon sigur eisini, at tey ikki 

vænta at núverandi støðan heldur sær, men at tey hava verið í sambandi við aðrar 

politiskar flokkar um samstarvsmøguleikar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 

forsætisráðharri,  stúrir tó ikki og sigur, at ein slík samgonga vildi skjótt slitnað. 

ÍSLAND FÆR MILLIÓNIR Í STUÐLI FRÁ ES 

Ísland fær stórt peningaligt íkast fyri at samstarva við ymiskar stuðulsavtalur, sum ES 

bjóðar. Í 2015 móttóku ymiskar fyritøkur, stovnar, skúlar og einstaklingar áleið 175 

mio DKK í stuðli frá ES. 

Sambært íslendska granskingardeplinum, RANNIS, fór mesti stuðulin til ymiskar 

granskingar, og menning av útbúgvingar verkætlanum, men stuðul verður eisini latin 

øðrum, sum td. mentanarligum átøkum, filmslist, ungdóms- og javnstøðu málum, 

vinnuligum samstørvum og øðrum. Á heimasíðuni evropusamvinna.is, ber til at lesa 

meira um, hvørjum samstarvsavtalum Ísland tekur lut í. Sama heimasíða metir eisini, 

at Ísland hevur fingið útlutað stuðul fyri áleið 1,5 mia. DKK síðan ár 2000. 

Meira um hetta sæst her 

LANDSSTÝRISMAÐURIN Í ÍSLANDI. 

Fríggjadagin 29. januar var landsstýrismaðurin á fundi í Íslandi. Fyrsti fundur var við 

íslendska starvsbróðurin, Gunnar Bragi Sveinsson. Á skránni var m.a. ætlanirnar hjá 

Føroyum um tættari samstarv við EFTA og støðu Føroya í norðurlendska 

samstarvinum. Aftaná var landsstýrismaðurin á fundi í íslendska 

Innlendismálaráðnum, har hann kunnaði seg um viðurskiftini hjá Íslandi í mun til 

Schengen. Íslendingar vóru positivir og vóru til reiðar at veita føroyingum eina 

hjálpandi hond, har tað var teimum gjørligt. 

Leygardagin varð vitjað í Akranesi, har hann m.a. hitti borgarstjóran Regínu 

Ásvaldsdóttir. Eisini varð vitjað hjá Skaginn, har landsstýrismaðurin varð kunnaður 

um virksemi hjá fyritøkuni av stjóranum, Ingólfur Árnason. Skaginn hevur m.a. veitt 

stórar partar av framleiðslulinjuni til Varðin Pelagic og Pelagos í Fuglafirði. Skaginn 

verður eisini partur av veitingini til nýggju framleiðslulinjurnar hjá Bakkafrost. 
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Landsstýrismaðurin Poul Michelsen 

saman við stjóranum hjá Skaginn 

Ingólfur Árnason 

https://www.rannis.is/frettir/samstarfsaaetlanir-esb-styrkja-islensk-fyrirtaeki-stofnanir-og-skola-um-34-milljarda-a-ari

