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Til løgmann og allar  
landsstýrismenninar 

Viðvíkjandi ferðakørmum 

Fram til og við 1996 var mannagongdin hon, at áðrenn almenn starvsfólk kundu fara av landinum í 
tænastuørindum, skuldi ferðaloyvi fáast frá løgmanni. Øll loyvi vóru undirskrivað av løgmanni sjálvum. 

Síðani 1997 er tað hent, at útreiðslurnar til ferðing uttanlanda eru øktar við 83%. Meginparturin av økingini 
stavar helst frá, at bremsurnar eru sleptar, eftir at mannagongdin varð broytt í 1997. 

Roynd hevur seinastu árini verið gjørd við at áseta ferðakarmar, men royndin hevur ikki verið serliga 
væleydnað, møguliga tí hesir ikki hava verið ankraðir í sjálvari fíggjarlógini ella játtanarskipanini. 

Ein møguleiki til at fáa tamarhald á ferðaútreiðslunum er at fara aftur til eina ella aðra sentrala stýring av 
uttanlandsferðingini. 

Eg haldi ikki omanfyrinevnda møguleika vera skilagóðan. Vit hava í Føroyum eina stýrisskipan, har hvør 
landsstýrismaður hevur fulla ábyrgd av sínum málsøki. Tað má tí bera til hjá tí einstaka landsstýrismanninum 
saman við sínum aðalstýri at fáa stýr á uttanlandsferðaútreiðslunum á hansara ábyrgdarøki. 

Eg fari tí hervið at siga frá, at skipanin við ferðakørmum er tikin av frá 1. januar 2002 at rokna og fari tí 
samstundis at heita á teir einstøku landsstýrismenninar um skrivliga at boða sínum leiðarum frá, at teir neyvt 
skulu stýra ferðavirkseminum, og í hvørjum einstøkum føri meta um nyttuna fyri samfelagið av hvørjari 
einstakari uttanlandsferð, ið ætlanin er at gera. 

Eg ætli eisini at gera ferðaútreiðslurnar meira sjónligar framyvir. Hetta er eisini samsvarandi ynskjum frá 
Løgtingsins Fíggjarnevnd. 

Hetta verður gjørt á tann hátt, at fyrst í hvørjum ári, fyrstu ferð í 2003, ger Fíggjarmálastýrið eitt yvirlit yvir 
ferðaútreiðslurnar í undanfarna ári greinað út á stýri og høvuðskonti. Yvirlitið verður nýtt til eitt, fleiri ella øll av 
niðanfyrinevndu endamálum. 

 Lagt fyri landsstýrisfund har hvør einstakur landsstýrismaður greiðir frá ferðavirkseminum á hansara 
øki í undanfarna ári. 

 Sent Løgtingsins Fíggjarnevnd til kunningar. 

 Lagt út á heimasíðuna hjá Føroya Gjaldsovu. 

 Víst í landsroknskapinum. 

 Víst í fíggjarlógarbókini. 

  

Vinarlig heilsan 

Karsten Hansen 
landsstýrismaður 

  

 


