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Vælkomin 

 

Góðan morgun øll somul og enn einaferð vælkomin til ársfund hjá Ráðnum fyri Ferðslutrygd. 

 

Herðaklapp til Ráðið fyri Ferðslutrygd 

 

Ráðið fyri Ferðslutrygd hevur tey seinastu mongu árini gjørt eitt stórt arbeiði við at gera Føroyar tryggari at 

ferðast í. Eitt nú hevur ráðið skipað fyri Ferðsludøgum fyri 8. floksnæmingum kring landið, gjørt átøk fyri at 

steðga rúsdrekkakoyring, ov høga ferð og mangt annað. Sum heild hevur ráðið spílað seg út og gjørt nógv 

fyri, at vit øll kunnu kenna okkum trygg í ferðsluni.  

 

Alt hetta síggja vit aftur í okkara hagtølum av ferðsluóhappum við fólkaskaða, sum eru alsamt minkandi, og 

hetta eri eg sum avvarðandi landsstýrismaður sera fegin um. Tí vil eg fyrst og fremst geva Ráðnum fyri 

Ferðslutrygd eitt stórt herðaklapp fyri hetta megnararbeiðið.  

 

Nullhugsjónin og gamla ferðslutrygdarætlanin 

 

Fyri 12 árum síðani varð fyrsta ferðslutrygdarætlan fyri Føroyar orðað, og hetta var á mangan hátt ein varði 

í søguni hjá ferðslutrygdini í Føroyum. Endiliga var ferðslutrygdararbeiðið yvirskipað orðað við einum felags 

málsetningi fyri allar relevantar aktørar, sum á ymsan hátt varða av ferðsluøkinum. Hetta arbeiðið tók støði 

í nullhugsjónini, sum í 2003 varð sett inn sum ein endamálsorðing í ferðslulógini av eldsálum í 

ferðslutrygdini, og virkar enn tann dag í dag sum eitt stavnhald fyri ferðslutrygdararbeiðið. 

 

Yvirskipaða málið í ferðslutrygdarætlanini frá 2007 var, at talið av ferðsluvanlukkum við fólkaskaða skuldi 

vera 30% lægri í 2015 í mun til 2006, og hetta málið er í dag nátt. Longu í 2010 var hetta talið 50% minni 

enn í 2006.  Hetta er sera gleðiligt fyri ferðsluna í Føroyum, tí vit eru fleiri, ið minnast tær mongu syrgiligu 

ferðsluvanlukkurnar í 70unum og 80unum, sum raktu nógvar føroyskar familjur. Í dag síggja vit tíbetur, at 

tað er longri og longri ímillum tær álvarsomu ferðsluvanlukkurnar, ið krevja mannalív. 

 

Eisini varð 2018 eitt søguligt ár fyri ferðslutrygdina, tí at í 2018 doyði eingin í ferðsluni.  

So her kann av sonnum staðfestast, at tað er sera stór framgongd á økinum. Tað er einki einkult svar uppá, 

hvat elvir til hesa jaligu gongd, men eingin ivi er tó um, at tað m.a. er eitt úrslit av teimum tilmælum og 

átøkum, ið ferðslutrygdarætlanin frá 2007 legði fram á sinni. 

 

Arbeiðið at endurskoða nýggju ferðslutrygdarætlanina 

 

Leingi hevur verið ætlað at endurskoða gomlu ferðslutrygdarætlanina, og  sigast má, at hesum hevur tað 

verið stórur tørvur á, tí at  so nógv er broytt í samfelagnum í síni heild tey seinastu 12 árini. 

 

Í dag eri eg í tí hepnu støðuni, at eg á hesum ársfundi hjá Ráðnum fyri Ferðslutrygd kann avdúka, at 

arbeiðið, at endurskoða ferðslutrygdarætlanina frá 2007, er komið so langt ávegis, at síðsta hond í løtuni 
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verður løgd á nýggju ferðslutrygdarætlanina fyri Føroyar – og hetta eri eg sera fegin um sum 

landsstýrismaður. 

 

Arbeiðsbólkurin byrjaði at endurskoða gomlu ferðslutrygdarætlanina í seinnu helvt av februar 2019, og eru 

tey longu komin á mál. Og sigast má at tað hevur verið væl arbeitt uppá rekord tíð. Í arbeiðsbólkinum eru 

umboð fyri Landsverk, Kommunufelagið, Akstovuna, løgregluna, Ráðið fyri Ferðslutrygd og 

Samferðslumálaráðið, ið varðar av álitinum. Endamálið við hesi skipan av arbeiðsbólki er at tryggja, at allir 

avvarðandi partar innan ferðslu og ferðslutrygd verða hoyrdir og tiknir við upp á ráð í nýggju 

ferðslutrygdarætlanini. Eisini vil eg takka fyri eitt gott og skjótt arbeiði. 

 

Arbeiðssetningur og innsatsøki í nýggju ferðlsutrygdarætlanini 

 

Við útgangsstøði í gomlu ferðslutrygdarætlanini er arbeiðsbólkurin komin fram til ein arbeiðssetning, ið 

ljóðar soleiðis: 

 

talið á ferðsluóhappum við fólkaskaða skal vera 30 % minni í 2027 við støði í tølum frá 2018. Hetta merkir 

ítøkiliga, at talið á ferðsluóhappum við fólkaskaða skal í mesta lagi vera 20 óhapp í 2027 

 

Fyri at røkka hesum máli kann eisini staðfestast, at tað ikki bara er ein loysn, men fleiri hættir at taka ímóti 

avbjóðingini. Tískil eru tey avgerandi innsatsøkini mett at vera: Lóggáva og sanktiónir, eftirlit, vegumhvørvi, 

akførini, upplýsing og upplæring og at enda vitan og gransking. 

 

Tí fekk arbeiðsbólkurin eisini til uppgávu at vísa á høvuðsavbjóðingarnar í ferðsluni í dag, við støði í 

ferðsluvanlukkum og málbólkum og við at leggja høvuðsdentin á tað týdningarmiklasta í arbeiðinum, í mun 

til tey áður nevndu innsatsøkini. 

 

Fyri at røkka málinum í 2027 um, at talið á ferðsluóhappum við fólkaskaða skal vera 30 % minni tá, enn tað 

er í dag, er tað týdningarmikið, at tað verður raðfest millum avbjóðingarnar, og at ein ætlan verður løgd fyri 

at náa málinum. 

 

Fokusøkini í nýggju ferðslutrygdarætlanini 

 

Við hesum í huga hevur arbeiðsbólkurin valt at leggja dent á 8 fokusøki og meira enn 65 tilmæli til hesi. Hesi 

8 fokusøki eru:  

 Ov høg ferð 

 Rúsdrekka, rúsevni og heilivágur 

 Gáloysni 

 Manglandi nýtsla av trygdarbelti og hjálmi 

 Bleyt ferðsla (fólk til gongu, fólk á súkklu og fólk á prutli) 

 Ungir bilførarar frá 18-24 ár 

 Stakóhapp og óhapp við mótkoyrandi ferðslu 

 Ferðafólk 
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Nøkur av hesum fokusøkjunum vóru í tí gomlu ferðslutrygdarætlanini, meðan onnur eru nýggj. Eitt nýtt 

fokusøki er t.d. gáloysni. 

 

Gáloysni er ein stórur vandi í okkara ferðslu í dag. Tit hava allarhelst øll hoyrt orðingina: ‘Koyr bil, tá ið tú 

koyrir bil’, og tað er júst her, at gáloysni kann vera ein trupulleiki, tí at øll “koyra ikki bil, tá ið tey koyra bil”. 

Fleiri bilførarar hava eyguni, og uppmerksemi aðrastaðni, enn har tað veruliga hevur týdning. Serliga eru 

tað fartelefonir og snildfonir, ið órógva bilførarar, og er hetta ein stórur trupulleiki, ið má loysast. Eisini eru 

bilførarar órógvaðir av, at teir rætta seg eftir børnum á baksetrinum, fáast við útvarpið, verða órógvaði av 

lýsingarskeltum fram við vegnum v.m. 

Tískil er hetta eitt sera týdningarmikið fokusøki at taka við, soleiðis at ferðsluóhapp tengd av gáloysni 

steðgast. 

 

Afturat hesum er eitt nýtt samansett fokusøki, ið er kallað bleyt ferðsla, ið sipar til fólk til gongu, fólk á 

súkklu og prutlkoyrarar. Orsøkin til fokusøkið bleyt ferðsla er tann, at tað enn í dag er neyðugt at betra um 

umstøðurnar hjá teimum bleytu ferðandi. Eitt nú er neyðugt at dagføra lógarverkið viðv. súkklum millum 

annað fyri at staðfesta trygdarútgerð á súkklum og møgulig krøv til nýggj el-rikin akfør so sum el-súkklur, 

segboard o.s.fr. Afturat hesum er neyðugt tosa meira um vandan við at vera gongufólk og ferðandi á súkklu 

ella prutli, og tískil gera kunningarátøk til tess, eitt nú at minna bilførarar á at ansa eftir teimum. Eisini er 

neyðugt at varpa ljós á el-bilar og vandan hjá fólki til gongu, tí at el-bilar hoyrast ikki eins væl, sum aðrir 

bilar, og tískil er neyðugt at upplýsa um hendan trupulleikan, áðrenn okkurt óhapp fer fram.  

 

Samanumtøka – latið okkum halda áfram við jaligu gongdini 

 

Samanumtikið eri eg sera glaður fyri, at nýggja ferðslutrygdarætlanin so at siga er komin á mál, og eisini 

verður spennandi at fylgja við í gongdini at náa málinum um, at talið á ferðsluóhappum við fólkaskaða skal 

vera 30% minni í 2027 enn í dag. 

 

Latið okkum saman halda á fram við at betra um ferðslutrygdina,  og latið okkum taka hesa nýggju 

ferðslutrygdarætlanina til okkum, soleiðis at hon livir upp til grundarlagið hjá nullhugsjónini – nevniliga, at 

eingin skal doyggja í ferðsluni í Føroyum. 

 

Vit hava nátt málið í 2018, og latið okkum halda áfram við hesi jaligu gongd - Eisini til 2027 og frameftir. 

Takk fyri! 


