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Eitt val um tryggleika
Vit eru Føroya fólk. Vit skipa øll okkara gerandisdag á ymsan hátt, men felags
fyri okkum øll er, at vit liva í einum landi, har frælsi at virka, frælsi at trívast, ja,
frælsi at liva er í hásæti. Vit liva í tøttum samljóði við náttúruna, hóast vit eru at
meta millum framkomnastu londini í heiminum.
Men vit liva í einari broytiligari tíð. Ófriður valdar í Evropa, og heimsbúskapurin
hevur skapt eina inflasjón, sum næstan ikki er sædd áður. Dagliga síggja og
hoyra vit um avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum úti í verð, og vit síggja
eisini, at fólkasamansetingin er í broyting. Vit gerast eldri og eldri, og tað skulu
enn fleiri hendur til at taka sær av okkum, tá ið vit gerast óhjálpin.
Kann Sambandsflokkurin einsamallur loysa alt hetta? Nei, men vit hava greið
svar upp á, hvussu vit koma gjøgnum komandi tíðir á tryggasta og besta
hátt. Og vit seta ambitiøs mál, sum flytur okkara samfelag enn longur fram á
burðardygga og haldføra leið fram móti 2030.
Tryggleiki er lyklaorðið. Vælferðartryggleiki, búskaparligur tryggleiki,
verjutryggleiki, mentanarligur tryggleiki. Ja, tryggleiki í breiðastu merking.
Í valskránni kanst tú lesa um, hvørjum málum vit fara at arbeiða við í komandi
valskeiði.
Kom við á trygga leið og vel ein sterkan Sambandsflokk á Løgting
8. desember.
Gott val.

Bárður á Steig Nielsen
formaður

Hvør er Sambandsflokkurin?
Sambandsflokkurin er ein sosialliberalur flokkur við altjóða útsýni. Tað merkir,
at flokkurin er frælslyntur við atliti at frælsinum hjá tí einstaka og vinnuligum
fyritaksemi. Hetta merkir eisini, at flokkurin er sosialt sinnaður og vil hjálpa øllum
teimum, sum á ein ella annan hátt eru komin illa fyri. Og annars hjálpa fólki til
eina góða byrjan í lívinum – øll skulu hava sama útgangsstøði til at skapa sína
egnu tilveru.
Sambandsflokkurin er harumframt einasti flokkur, sum gongur fult inn fyri ríkis
felagsskapinum, og tíðin prógvar, at henda politiska leið við tøttum samstarvi við
ríkispartarnar og umheimin er trygg og mennandi fyri tjóðina og fólkið, her býr.
Sambandsflokkurin heldur, at størstu politisku avbjóðingarnar fyri Føroyar
komandi árini eru innan fyri hesi øki:
• Vælferð
• Búskap, vinnu og burðardyggan vøkstur
• Altjóða samstarv og uttanríkis-, trygdar- og verjupolitikk
• Veðurlag og umhvørvið

Ein tryggur búskapur
Sambandsflokkurin vil fremja betri samanspæl millum tað almenna og ta privatu vinnuna og skapa støðugar
og kappingarførar karmar fyri vinnuna.
Vit skulu eisini varðveita og økja um verandi inntøkukeldur, samstundis sum vit hava tamarhald á
útreiðslunum. Endamálið er m.a. at minka um sveiggini í búskapinum. Tað skal stýrast við nærlagni og við
menning fyri eyga.

Mál innan fyri búskap, vinnu
og burðardyggan vøkstur

Okkara politisku visjónir
og mál at fremja – fram til 2030

• Tryggja, at føroysku sendistovurnar hava
nøktandi útflutningsfremjandi førleikar og
uppgávur. Harumframt skulu vit brúka donsku
sendistovurnar á marknaðum, har føroyskar
sendistovur ikki eru

• Grøna orkuskiftið og eggjan til umlegging hjá privatum og
vinnuni skal fremjast skjótari

• Export Faroe Islands setast á stovn – ein
ráðgeving, sum burturav hjálpir føroyskum
fyritøkum at koma út á altjóða marknaðir.
• Gera brúk av donskum tvískattaavtalum fyri
at víðka arbeiðs- og vinnumøguleikar og m.a.
skapa vakstrarmøguleikar til frálandavinnuna.
• Samtykti vinnupolitikkurin frá 2005
endurskoðast og dagførast

• Avseta neyðugt øki til havvindmyllur, eisini við orkuútflutningi
fyri eyga
• Avtala og samstarv við ES um at kunna útflyta meirviðgjørdar
vørur og skapa nýggj arbeiðspláss, ið primert stava frá
fiskivinnuni
• Skapa grundarlag fyri føroyskum KST-loysnum – málið er at
skapa 700-800 størv í hesari vinnuni fram til 2030
• Tryggja betri karmar fyri vinnuferðavinnu – Eventskrivstova skal
setast á stovn fyri at samskipa og styrkja vinnuferðavinnuna
• Skapa neyðugar fortreytir fyri at gera íløgur í aling á opnum havi

Altjóða samstarv

Vallyfti innan altjóða samstarv og
uttanríkis- trygdar- og verjupolitikk

Altjóða samstarv og uttanríkis-,
trygdar- og verjupolitikkur

• Ríkisfelagsskapurin skal áhaldandi moderniserast

Tað er umráðandi fyri eitt lítið land sum Føroyar,
at vit ikki avbyrgja okkum úti í Norðuratlantshavi,
men heldur hava samhandil og samstarv við
grannalond og lond úti í heimi.

• Samstarvsráðið skal tryggja virknan leiklut í
uttanríkis-, trygdar- og verjumálum

Geopolitiska støðan í løtuni, við kríggi í Evropa og
spenningum í arktiska økinum og um okkara leiðir,
gera, at vit aktivt mugu taka støðu til mál, ið vit
annars áður hava latið danskar myndugleikar um.
Vit skulu halda fast í, at eingin avgerð skal takast
um Føroyar uttan um føroyskar myndugleikar.

• Samstarv við onnur lond um fríhandil, og handil
við vørum

• Eitt parlamentariskt samstarvsráð skal stovnast
millum ríkispartarnar
• Vit skulu virka fyri at fáa ein føroyskan
ambassadør fyri Arktis.
• Broytingar í uttanríkispolitisku heimildarlógini
eiga at verða gjørdar, sum geva Føroyum størri
uttanríkispolitiskt rásarúm í málum, ið bert
viðvíkja Føroyum.

Vælferð fyrst og fremst
Sambandsflokkurin heldur, at vælferð er ein hornasteinur í okkara samfelagi og er avgerandi fyri, hvussu vit trívast og
mennast. Vælferð hevur eisini týdning fyri fólkavøkstur, lívsgóðsku og samanhaldið í fólkinum. Sambandsflokkurin vil
virka fyri einum samhaldsføstum samfelag, har vit taka okkum av hvørjum øðrum.

Sosial- og almannapolitikkur

Heilsupolitikkur

• Rehabiliteringsdepil skal setast á stovn.

• Tryggja, at arbeiðið við at fáa viðgerðartrygd til allar sjúklingar heldur fram.

• Arbeiðsinntøkan hjá pensjónistum skal
ikki mótroknast pensjónini.

• Lógartryggjað viðgerðartrygd fyri lívshættisligar sjúkur.
• Fyri heilsu- og røktarøkið skulu samráðingar takast upp við partarnar á
arbeiðsmarknaðinum um at skipa arbeiði øðrvísi, herundir arbeiðsbrøk
og styttan av arbeiðsviku, soleiðis at fleiri starvsfólk leggjast afturat.
• Tryggja sálarliga heilsufremjan fyri at fyribyrgja og minka um sálarligu
avbjóðingar í lívinum hjá fólki.

• Barsilsskipanin skal gerast meira
fleksibul, soleiðis at húsarhaldini sjálvi
kunnu leggja barsilstíðina til rættis.
• Tey við skerdum førleika skulu hava betri
atkomu- og bústaðarmøguleikar.
• Javnstøða – eins umboðan og eins løn
fyri sama arbeiði.

Útbúgvingarpolitikkur

• Inflasjónstrygd: tað skal vera møguligt at
søkja um stuðul á 1000 kr. um mánaðin,
so leingi sum prísvøksturin er hægri enn
lønarvøksturin.

• Fróðskaparsetrið skal altjóðagóðkennast og gerast partur av Bologneavtaluni.
• Hægri lestrarstuðul fyri at vera kappingarfør við SU. 1000 kr./mð. til lesandi undir
hægri lesnað og 500 kr./mð. afturat til miðnámsskúlanæmingar.

• Barnafrádrátturin hækkast við 2000 kr.

• Fleiri lestraríbúðir ígøgnum Bústaðir.

• Loftið á barsilsgjaldinum hækkast úr
25.000 kr. til 27.000 beinanvegin og
hækka enn meira við tíðini.

• Veita beinraknar útbúgvingar til vinnu okkara og umhvørvið.

• Kappingareftirlitið skal styrkjast, so at vit
fáa eitt virknari prís- og vinningseftirlit.

• Tryggja, at arbeiðið við kampus heldur fram.

• Raðfesta gransking á fleiri økjum, m.a. KT, grønar loysnir, havumhvørvi og verjumál.
• Tryggja at útbúgvingarútboðið er lagað eftir tørvinum og raðfest eftir góðsku.
• Fólkaskúlalógin skal dagførast, soleiðis at m.a. skúlaflokkar gerast smærri og
tímatalið verður endurskoðað.

Veðurlag og umhvørvið
Broytingar í veðurlagnum gera alsamt meira um seg, og neyðugt er at seta nógv átøk í verk fyri at basa
veðurlagsbroytingunum og verja umhvørvið.
Sambandsflokkurin hevur farna valskeið umsitið umhvørvismál, og nógv grøn avrik eru at vísa á. Her kann
nevnast ein samtyktur orku- og veðurlagspolitikkur við tíðarfestari virkisætlan, grøn orka frá vindi verður
trífaldað, el- og vetnisbilar frítiknir fyri avgjøld, umframt mvg frítøka á hitapumpur v.m.

Vallyfti innan umhvørvi
• Privatu húsarhaldini, almenni geirin og vinnan skulu eggjast
væl meiri enn í dag til at leggja um til grøna upphiting.
• Fáa kapping um framleiðslu og útbreiðslu av grønum
orkuloysnum. Veitarin ger íløguna, sum brúkarin endur
rindar yvir longri tíðarskeið, so øll fáa møguleika at leggja
um til grøna orku.
• Almenni myndugleikin skal ganga á odda við grønari
orku. Nýtsla og innkeyp skulu vera umhvørvisvinarlig, og
burðardygd og grøn atlit skulu altíð telja við í almennum
útboðum, umframt at upphiting av bygningum, ið verða
bygdir ella umbygdir, og rakstur av akførum verður við
grønari orku.
• Stovna eina ráðgeving á Umhvørvisstovuni, soleiðis at
borgarin fær óhefta vegleiðing til at umleggja til grøna orku.
• Gongd í haga – frítt hjá føroyingum at ganga, vinnulig
ferðavinna skal gjalda, og fráboðanarskylda skal verða fyri
trygdina.

• Grøn pantskipan skal setast í verk. Fyrst og fremst skulu
blikk og fløskur kunna avhendast á einum og sama stað,
men harumframt skal skipanin hava møguleika at víðkast,
so at aðrir lutir úr dálkandi tilfari kunnu pantast.
• Lægri mvg á lokalt framleiddar vørur – fyri familjuna og
umhvørvið.
• Havgranskingarstovnur skal stovnast í Føroyum, har
føroyskir, grønlendskir, danskir og altjóða granskarar
og granskingarstovnar samstarva um veðurlags- og
umhvørvisgransking.
• Dagførd náttúruverndarlóggáva eigur at verða samtykt
og sett í verk. Lóggávan skal millum annað staðfesta,
at náttúru- og umhvørvisatlit eru fastur partur av øllum
avgerðum hjá almennum myndugleikum. Lóggávan skal
javnan eftirmetast og betrast.
• Kanna møguleikarnar fyri eini orkugoymslumiðstøð, sum
kann gera CO2 um til mineral.

Hesar íløgur
eiga at verða
raðfestar frammarlaga:
• Bústovnar, vardir bústaðir o.t.
• Sjúklingahotell
• Føroya Arena
• Tjóðleikhús
• SSL ferjur
• Kampus
• Tunlar

Hitt okkum á heimasíðu okkara, samband.fo
og á sosialu miðlunum.
Har kanst tú lesa enn gjøllari um hvørji mál
Sambandsflokkurin fer at virka fyri í komandi
setu. Og tað skortar ikki við góðum málum.
Vel tí ein sterkan Sambandsflokk á løgting
8. desember 2022.

Fylg okkum her

