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Sam gonguskjalið
Politiski setningurín:
Fólkaflokkunn, Tjóðveldis- 
flokkurin og Sjálvstýrisflokk- 
urín eru samdir um al skipað 
poliliska samgongu á løgtingi 
og at skipa landsstýri.

1. Rikisræ ttarliga steftan

Samgongan staðfestir:
* al føroyingar eru tjóð og at 
Føroyar eitt land, og at pol- 
ítikkur samgongunnar verður 
at fremja henda suverenitet í 
verki

Samgongan er samd um: 
Uppskot verður lagt fyri løg- 
tingið og samtykt í 1998, sum 
skal fremja henda suverenitet 
í verki og staðfesta:

* at løgtingið hevur heimild 
til, at gera sáttmála við donsku 
stjómina um ríkisrættarligu 
støðuna og at tingið hevur 
heimild til at siga sáttmálan 
upp.

* at tað bert er gjøgnum sín 
demokraliska umboðsstovn, 
Føroya Løgting, at Føroya fólk 
kann seta eina grundlóg i gildi 
fyri Føroyar.

Samgongan fremur hesi stig:
1. Farið verður undir samráð- 
tngar við donsku stjórnina í 
tingsetuni 1998 um føroysk- 
donsk viðurskifti við tí enda- 
máli, at Føroyar verða sjálv- 
støðugar (suverenar).

Føroyskur heimarxttur 
verður staðfestur frá 1. januar 
1999.

Ein sáttmáli verður gjordur, 
sum leggur fast framtíðar sam- 
starvið millum Føroya og Dan- 
mark í útbúgvingar-, heilsu-, 
uttanríkis- og rxttarmálum.

Málsøkt eiga at kunna út- 
delegerast til danska ríkið at 
umsita og sáttmálin kann um- 
fata felags kongahús, felags 
gjaldoyra og felags skyldur og 
rxttindi hjá føroyskum og 
donskum ríkisborgarum búsit- 
andi hjá hvørjum øðrum. men 
føroyingar verða frítiknir fyri 
herskyidu.

Tá ið sáttmálin millum Før- 
oyar og Danmark er gjørdur og 
samtyktur á Føroya Løgtingi, 
verður hann lagdur til fólka- 
atkvøðu.

II Føroya løgting samtykkir í 
komandi tingsetu (1998) lóg 
um at seta grundlógarnevnd, íð 
skal gera uppskol til føroyska 
grundlóg.

Tá grundlógin er samtykt á 
løgtingi, fer hon til fólkaat- 
kvøðu í seinasta lagið ár 2000.

III. Farið verður undir at fáa 
øll málsøki undir føroyskt lóg- 
gávu- og umsitingarvald. Ar- 
beitt verður fyri, at danski 
Tjóðbankain eins og Fíggjar- 
eftirlitið hava fráboðanar- 
skyldu til Føroya landsstýri 
viðvikjandi føroysku peninga- 
stovnunum.

2. Buskaparligir og fíggj- 
arligir karmar
Fíggjarlig og búskaparliga 
verðurgjørt upp við Danmark, 
har støða verður tikin til, 
hvussu uttanlandsskuldin verð- 
ur afturgoldin og heildarveit- 
ingin kann minkast burtur eitt 
ávíst áramál, samstundis sum 
avtala verður gjørd millum 
donsku stjómina og landsstýrið 
um eina varliga ffggjar- og bú- 
skaparliga tillaging. 3

3. Bankamalið
Bankamálið og kravið um end- 
urgjald fyri keypið av Føroya 
Banka verður avgreitt sambxrt 
tilmælunum hjá serfrøðing- 
unum til landsstýrið.

4. Figgjar- og buskapar- 
mál
Grundstøðtð undir búskapinum 
er framleiðsluvirðið í 
landinum. Politiskaendamálið 
við ffggjarpolitikkinum er

* at geva øllum borgarum 
javnbjóðis møguleikar
* at vælferðin hjá føroy- 
ingum verður ment
* at samfelagnum verður 
tryggjað eitt sunt støði 
fyri sjálvsmenning og bú- 
skaparligum sjálvbjargni
* at javnvág verður mill- 
um privat og alment fyri- 
takssemi og íløgur

Rikin verður ein varin og á- 
byrgdarfullur búskaparpoli- 
tikkur.

Miðað verður eftir at linka 
skatta- og avgjaldstrýstið á 
húsarhald og framleiðslu, so at 
kappingarførið vinnulívsins 
batnar og megnar at bera felags 
húsarhaldi.

4. Skatta- og tollm al
Skattalóggávan skal ikki darva 
virkishugin. men skal eggja til 
vinnuligt fyrítakssemi. Arbeið- 
ið fram móti einari brutto- 
skattaskipan heldur fram. Mál- 
ið er ein so høg skattafrí grund- 
arupphædd sum møguligt og 
so lágt skattatrýst sum møgu- 
ligt.

Lagt skal vera upp fyri, at 
láginntøkur og bamaríkar fam- 
iljur verða ikki fyri vanbýti.

Hjún har annað hevur alla 
inntøkuna. verða at javnstilla 
við hjún, har bxði hava 
inntøku.

Grundarupphxddin í fólka- 
pensjónini verður skattafrí.

Meirvirðisgjaldsskipanin 
verður framhaldandi endur- 
skoðað, so heimaídnaðurín og 
txnastuvinnan verða styrkt.

5. Almenna fyrisitingin
Til tess at tryggja eina væl- 
virkandi almenna fyrisitingog 
almennar stovnar, má bygn- 
aðurin endurskoðast og ratio- 
naliserast, so hann gerst iutfals- 
liga bfligan og kemur i betri 
javnvág við vinnuliga sektorin.

Fyrisitingarliga lógarverkið 
verður enduskoðað, so umsit- 
ingin av øllum málsøkjum 
verður einfaldari og lagað til 
tørvin í føroyska samfelagnum.

í samsvarí við arbeiðið við 
nýggjum kommunubygnaði, 
verða partar av almenna sekt- 
orinum lagdir nxrri borgarun- 
um, har hetta umsilingarliga 
ber til.

6. Vinnuligir karm ar
Vinnulívspolitikkurin verður at 
leggja í tryggar karmar, so 
vinnulívið fær umstøður at 
mennast til at bera føroyska 
samfelagið.

Landsstýrið orðar ein greið- 
an vinnupolitikk og ger lang- 
tfðarætlanir í samráði við 
vinnufeløg, ráðgevingarstovn- 
ar og fíggingarstovnar.

Tað almenna skal reka ein 
haldgóðan búskapar-, fíggjar-, 
skatta-, menningar- og um- 
hviSrvispolitikk.

Útbúgving, gransking, sam- 
ferðsla og samskifti, veiðiav- 
talur við onnur lond og markn- 
aðaratgongd skulu lagast eftir 
hesum málsetningi. Innan hes- 
ar karmar skal vinnan mennast 
á marknaðarbúskaparligum 
burðardyggum grundarlagi.

6.1 Fiskivinnupolitikkur:
Lóg um endurnýggjan fiski- 
flotans - herundir útróðrarílot- 
an - verður sett í gildi. Ein 
grciður fiskivinnupolitikkur 
verður orðaður, eisini fyri 
menning av tiskiídnaðinum á

landi og marknaðaratgongd.
Dentur verður lagdur á øk- 

ismenning, arbeiðsumhvørvi, 
góðskukrøv og hagreiðingar-
skipanir.

Fxrøemcs Realkredittinsti- 
tut verður yvirtikið

Virkað verður fyri at stovna 
eitt útflutningsráð.

Fiskastovnamir undir Før- 
oyum skulu gagnnýtast skyn- 
samt sum varandi grundarlag 
undir føroyska búskapinum. 
Teir stovnar, ið flotin hevur 
atgongd til, skulu gagnnýtast 
við neyðugum varsemi eftir til- 
mxltum fiskidøgum og kvot- 
um, so teir geva sum mest íkasl 
til búskapin. Fiskastovnum, 
sum eru ovurveiddir, verða 
veittir møguleikar at menna 
seg.

Hildið verður fast við økis- 
friðingarpolitikkin.

Stødd og røtt samanseting av 
veiðiflotanum má lagast eftir 
hesum møguleikum og verður 
best tryggjað við, at fiskidagar 
og kvotur verða so umsetilig 
sum gjørligt.

Undantikin er tó útróðrar- 
flotin undir 15 tons.

Arbeitt verður fyri, at meiri 
fiskur verður virkaður í Før-
oyum.

6.2 Aðrar vinnur
Ein langtíðarpolitikkur verður 
orðaður fyri ferðavinnu, land- 
búnað, heimaídnað og menn- 
ing av nýggjum vinnum við 
serligum atliii at kunningar- 
tøkni.

Lógirnar um telduskráir 
verða dagførdar.

Almennur stuðul skal bert 
veitast sum tíðaravmarkaður 
ígongdsetarastuðul/fløgustuðul 
við greiðum almennum krøv- 
um og rcglum fyri nýtsluna.

Lóg um broyting í FAS- 
skipanini má fáa gildi skjótast.

Skipasýnið verður yvirtikið.
Landbúnaðurin skal styrkj- 

ast við tf høvuðsendamáli, at 
Føroya gerast mest møguligt 
sjálvbjargnar við landbúnaðar- 
vørum. Virkast skal fyri, at øll 
landbúnaðarjørð verður gagn- 
nýtt.

Jarðarlóggávan verður end- 
urskoðað, so hon gagnar 
smxrru plássunum, og um- 
støðurnar hjá festibóndum 
verða greiðari.

6.3 IJtjaðarin
Besta grundarlagið undir sam- 
felagnum er virksemi og trivn- 
aður á øllum plássum í landi- 
num. Utjaðarin er í eini serlig- 
ari støðu. Samgongan er samd 
um, at neyðugt er at fremja 
verulig tiltøk, um útoyggjum 
og smáplássum skal vera liv 
lagað.

6.4 Framtaksgrunnur 
Viðtøkurnar fyri Framtaks- 
grunnin verða endurskoðaðar 
við tí endamáli, at grunnurin í 
størri mun skal menna nýggjar 
vinnur og fremja økismenning 
eftir handilsligum fortreytum.

6.5 Føroyar og ES
Nýggj samstarvsavtala skal 
gerast við ES, sum tryggjar 
samstarv og ntarknaðarat- 
gongd. men hcldur fast við fult 
rxði á náttúrutilfeinginum á 
sjógví, landi og í undirgrund- 
ini. Viðurskiftini við ES byggja 
á løgtingssamtyktina frá 1974, 
sum sigur, at Føroyar skulu 
standa utlanfyri ES.

Stig skulu takast til al menna 
marknaðarsamstarv millum 
Føroyar, Grønland, ísland, 
Noreg og Russland til tess at 
standa stcrkari i.MÍIvegis ES- 
marknaðinum

Niðanfyri prenta vit samgonguskjalið, sum skal verða 
grundarlagið undir samstarvinum millum teir tríggjar 
flokkarnar í  sjálvsstýrissamgonguni Tjóðveldisflokkin, 
Fólkaflokkin og Sjálvstýrisflokkin.

7. Arbeiðsmarknaóarmal
At minka um arbeiðsloysið 
verður skattatrýstið Ixkkað, so 
tað loysir scg belur at arbeiða, 
og betri lønsemi kemur í vinn- 
una.

í samráði við partarnar á ar- 
. beiðsmarknaðinum verður 
hildið fram við arbeiðnum at 
gera eina skipan, sum kann 
loysa trxtur á arbeiðsmarkn- 
aðinum so skjótt txr koma í.

Lóggáva um arbeiðsum- 
hvørvi verður endurskoðað 
saman við pørtunum á arbeiðs- 
marknaðinum.

8. Familjumal
Familjan er kjarnin í samfelag- 
num.

Kannað verður, í hvønn mun 
ansingarstuðul kann fylgja 
baminum.

Spurningurin cr bamaansing 
kring landið verður likin upp.

Virkað verður fyri, at part- 
tíðar starv verður vanligarí á 
arbeiðsmarknaðinum.

Barnafrádrátturin í lands- 
skatturin verður hxkkaður. 
Bøtt verður um fíggjarliga, har 
annar forsyrgjarín fellur frá.

Arbeitt verður fyri at av- 
marka talið á fosturtøkum við 
betri ráðgeving.

Rikin verður ein rúsevnis- 
politikkur, sum hevur til enda- 
máls at fyribyrgja og minka um 
rúsevnismisnýtsluna.

9. Almanna- og heilsumal
Føroysk almannalóggáva skal 
lagasl til føroyskan tørv og før- 
oysk viðurskifti við serligum 
atliti til nýggja kommunubygn- 
að. Endamálið er, at avgerðir- 
nar og málsviðgerin skulu tak- 
ast so nxr borgarunum sum 
gjørligt.

Trupulleikarnir á barna- 
garðs- og røktarheimsøkinum 
skulu loysast í samstarvi mill- 
um land og kommunur.

Heilsverkið krevur fløgur og 
menning. Ein greiður heilsu- 
politikkur verður orðaður við 
tí endamálið at bøta um fyri- 
byrgjandi heilsurøktina og at 
skapa trygg viðurskifti innan 
heilsurøktina. Ein rafesting 
verður gjørd fyri íløgurnar á 
sjúkrahúsøkihum.

Heimarøktarskipamn verður 
skipað sum døgnrøktartxnasla. 
Samstarvið við Ríkissjúkra- 
húsið o. a. heilsustovnar í 
grannalondunum verður betur 
samskipað. Landssjúkrahúsið 
og Klaksvíkar Sjúkrahús verða 
útbygd sum ttÚ )

Pensiónsøkið er afturútsiglt 
og verður tikið til viðgerar. 
Endamálið er al øllum verður 
veitt ein trygg og rxtlvís eítir- 
løn. Nevndin, sum er sett at 
kanna pensiónsøkið ger arbeiði 
sítt liðugt og úrslitið verður 
viðgjørt í samgongum og neyð- 
ug stig framd.

Arbeiðsloysið er framvegis 
stórt kring iandið. Arbeitt verð- 
ur við tiltøkum, so sum aktiv- 
eringsxtlanum, útbúgvingar- 
xtlanum o. ø. til tess at forða 
fyri varandi arbeiðsloysi.

Ein greiður ibúðarpolitikk- 
ur verður rafeslur. Alternalivir 
íbúðarmøguleikar skulu skap- 
ast kring landið í samstarvi 
millum landið og kommunur- 
nar, bxði sum kommunalar/ 
pnvatar leiguibúðir. lutafelags- 
ibúðir. cldraíhúðir. ihúðir til 
rørslu- og mcnningartarnað, 
ungdómsíbúðir o. a.

Umsløðurnar hjá rørslu- og 
menningartarnaðum skulu 
betrast við eini xtlan fyri at 
mcnna búslaðar-, starvs-, fri-

tíðar- og samferðslumøguleik- 
arnar og tryggja tey grund- 
leggjandi korini í øllum sam- 
felagsviðurskiftum.

11. Møntan og utbugving
Útbúgving av ungdóminum 
má byggja á krístna, føroyska 
mentan. Gjørd verður xtlan 
fyri útbúgvingarverkið við at- 
liti til framtíðar útbúgvingar, 
samskipanir og rationalisering- 
ar.

Fólkaskúlin, miðnáms- og 
txr hægm útbúgvingamar 
skulu styrkjast at fylgja tøkni- 
ligu samskiftismenningini.

Møguleiki skal vera fyri frí- 
og eftirskúlum.

Føroya eiga at mennast í al- 
tjóða granskinar- og útbúgv- 
ingarhøpi. Vinnuskúlamir 
vcrða styrktar til nýggjar av- 
bjóðingar: lnnan marknaðar- 
føring, innan tekniska økið og 
innan Ixmgreinir, sum em 
neyðugar í komandi oljuvinn- 
uni.

Lógin um lestrarstuðul verð- 
ui dagførd. Førdur verður ein 
útbúgvingarpolitikkur , sum 
eggjar ungdómi at nema sxr 
útbúgving eisini uttan fyrí 
Norðurlond.

Ein greiður mentanarpoli- 
tikkur verður orðaður við støði 
m.ø. mentanarálitinum og 
byrgt eigur at verða fyri harð- 
skapi og siðspillu.

A fjølmiðlaøkinum eigur 
føroyska tilfaríð at styrkjast.

12. Umhvørvisnial
Umhvørvispolitikkurui verður 
styrktur. Meginreglan skal 
vera, at burturbeining og um- 
hvørvisvemd áliggur lí dálk- 
andi partinum.

Upplýsing og tiltøk til nátt- 
úm- og umhvørvisvemd verða 
framd.

Føroyar skulu í altjóða høpi 
stríðasl móti dálking frá stóm 
idnaðarøkjunum á meginland- 
inum.

Brennievni, sum hava 
minsta skaðiliga árinið á um- 
hvørvið, fáa framíhjárxtt við 
Ixgrí avgjaldi.

Umhvørvis- og matvømlóg- 
in verða endurskoðaðar.

13. SamferAslu- og sam- 
skiftism al
Landsstýrið hevur skyldu at 
tryggja hóskandi ferða- og 
flutningssamband millum tey 
ymsu plássini í Føroyum

Samgongan ásannar, al 
ferða- og flutningssamband 
hevur alstóran týdning fyri 
vinnumøguleikar og trivna í 
landinum.

Raðfesiing av fløgum á sam- 
ferðsluøkinum verður framd 
sambxrt fíggjar- og búskapar- 
orku landsins.

Hildið verður fast við fløgu- 
xtlan al seta 20 mió. kr. um 
árið í gmnn til fast samband 
um Vestmannasund nxstu fýra 
árini.

Grunnurin txr heimild at 
uppiaka lán og krevja inn 
bummpening.

Kanmngar í samband við 
farleiðina um Leirvíksfjørð 
halda fram. Arbeiðið at byggja 
nýti skip 111 Sandoynna verður 
gjørt. Samfcrðslan við Suður- 
oynna verður dagførd beinan- 
vegin. Eisini vcrður loftvegis 
sambandíð við flogfari kann- 
a*7.

Sløða teirra rørslularnaðu 
verður havd í huga, tá ið ný- 
fløgur/áhoiur í samferðsluskip- 
anini verða gjørdar.

Kannað verður um rational-

iseringar kunnu gerast í sam- 
ferðslukervinum Uppgávur 
kunnu bjóðast út til pnvatar at 
røkja, har hetta gevur fíggiar- 
ligan og txnastuligan fynmun.

Flutningur av farmi og fólki 
millum Føroya og útlond má 
leggjast i eina trygga legu, sum 
er nøkiandi fyrí allar partar.

13. Komtnunumál
Kommunulóggávan vetður nú- 
timansgjørd. Kommunala 
sjálvsrxðið og ábyrgdin skulu 
styrkjast við greiðari skilnaði 
millum lands- og kommunu- 
uppgávur. í hesum sambandi 
verður xtlanin fyri miðfyrisit- 
ingina endurskoðað við tí 
endamáli at flyta txnastuna 
nærri borgarunum.

14. Oljuvinna
Landsstýrið ger uppskot til, 
hvussu møguligar inntøkur av 
ráevnum i undirgrundim skulu 
umsitast og bníkast.

Aðalmálið er. at ein møgu- 
lig komandi oljuinntøka til 
landskassan ikki avlagar bú- 
skapin.

Tryggjast skal, at eitt kom- 
andi leitingarumfar og ein 
møgulig oljuvinna, íyrst og 
fremst verður grundarlagið 
undir at menna førleikan í før- 
oysku vinnum í altjóða høpi, 
so hon kann tillaga seg broyt- 
ingar og menna nýggjar inn- 
løkumøguleikar.

Spumingurin um almennar 
fløgur i sambandi við oljuvinnu 
verður tikin upp og viðgjørdur 
millum landsslýnð og komm- 
unur.

Strongt verður á til tess at 
finna eina samráðingarloysn á 
marknatrxtuni við Bretland 
um undirgrundarmarkið skjót- 
ast gjørligt

15. Uttanlands&am&tarv
Arbeitt verður fyri at Føroyar 
fáa sjálvstøðuga umboðan í ST. 
Politiskt, handilsligt. vinnuligt 
og mentanarligt samstarv vetð- 
ur styrkt við onnur lond við 
serligum denti á samstarv við 
aðrar smátjóðir. Førovar fáa 
sjálvstøðuga umboðan í Norð- 
urlandaráðnum. Økt samstarv 
um at umsita felagstilfeingi í 
Norðuratlantshav i skal fáa&t í 
lag millum Føroyar, Grønland. 
Island, Noreg og Russland, 
sambært løgtingssamtykt 
1996.


