
 
 
 

Kære politiske kammerater, kære venner.  
 
Først vil jeg takke for at vi år efter år får indbydelse at deltage på Vinstri Græni landsmøde.  

 
Jeg tænkte at oplyse lidt om den politiske situation på Færøerne, men først skal viderebringe 
en varm hilsen fra vores partiformand Høgni Hoydal, som til det sidste prøvede at få plads i 
kalenderen at deltage på dette landsmøde, men er forhindret pga. en kongres om fiskeri 
ressourceafgift, og derudover er det sidste frist for at bære lovforslag i lagtinget.  
 
Høgni lader hilse mange gange, og ønsker Vinstri Græni alt godt ikke mindst i 
regeringsarbejdet, Høgni berettede for mig at han deltog i stiftelsesmødet i februar 1999 da 

Vinstri Græn blev stiftet det var også her på Aukureyri, Høgni var da for nylig blevet formand 
for Tjóðveldi, og var minister i den daværende regering.    
 
Vi havde lagtingsvalg på Færøerne den 8. december 2022, Tjóðveldi, Javnaðarflokkurin og 
Framsókn indgik den 22. december aftale om regeringssamarbejde. 
   
Vi var, og er mange som mener at det var en af de gode julegaver, hvor der blev udsat en ny, 

grøn, solidarisk og selvbærende kurs for Færøerne. 
 
Under overskriften ”Sammen er vi stærke” er regeringen ved at komme godt i gang med 
arbejdet. Tjóðveldi forhandlede sig til tre ministerposter; Høgni Hoydal som er udenrigs – og 
industri og handelsminsister.  
Sirið Stenberg som Social – og kulturminister. 
Dennis Holm som fiskeri – og transportminister.  

 
Derudover er vi stolte af at Bjørt Samuelsen er lagtingsforkvinde – forkvinde for lagtinget, vi er 
mindre stolte af at Bjørt kun er den næste i rækken af kvinder som bestrider den tillidspost.  
 
Tjóðveldi fik ved lagtingsvalget 17,70% af stemmerne og det gav 6 lagtingsmedlemmer. 
Sammen med de øvrige regeringspartier tæller majoriteten 18 ud af de 32 
lagtingsmedlemmer.  
 

Vi er specielt glade for flere politiske visioner i regeringsgrundlaget og med de ministerposter 
og områder partiet varetager kommer vi vidt over et bredt samfundsspektrum.  
 
For første gang er der aftalt i et regeringsgrundlag at reducere den årlige økonomiske 
bloktilskud fra den danske stat med 25 millioner årligt, og tilsammen med 100 millioner over 
regeringsperioden.  
 

Overtagelser af sagsanliggender fra Danmark, heriblandt det færøske loftrum, 
epedimilovgivningen og landslæge embedet, samt fyr – og farvandsvæsen og søret.  
 
Andre visionerne mål, som er med i regeringsgrundlaget er bla:  
 
-            En langtidsholdbar og bæredygtig økonomi.  
-            Justeringer i fiskeripolitikken og et opgør med at fiskeriressourcerne er forbeholdt 

nogle få, men at det derimod i udgangspunktet er ejendom hos det færøske folk 
-            En yderligere sikring af de velfærdstjenester som vi har, med en langsigtet 
finansieringsform. 
-            Et lønningsløft til de vigtige job som udøver velfærd blandt borgere hver dag 
-            Gøre hverdagen for lønmodtagere lettere, med lønningsløft, forkortelse af 
arbejdsugen 
-            Sikre den grønne omstilling, og sikre at det er muligt for alle borgere at være med i 
den grønne omstilling uanset indtægtsgrundlag.  
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-            Et andet punkt i grundlaget sum Tjóðveldi har arbejdet hårdt for at få med, er 
Færøernes funktion sum et land i verden som varetager sine egne opgaver, og som det 
rigsretterlige situation er lige nu, er nødvendigt at disse aftaler bliver lavet med Danmark; 

Tjóðveldi vil at Færøerne bliver den forhandlingsberettigede part til vi overtager alle 
sagsområder og bliver den næste suvuræne stat i verden. Det første møde mellem Høgni 
Hoydal og den danske forsvarsminister har fundet sted, med henblik på dette samme, og det 
gælder ikke mindst Færøernes situation i nordatlantiske samarbejde og Arktis.   
 
Nu skal jeg ikke komme ind på flere punkter i regeringsgrundlaget og om den politiske 
situation på Færøerne, men blot afslutningsvis understrege betydningen af at samarbejde og 
sammenhold i Nordatlanten vil gavne vores lande og sætte os i den position som vil bidrage til 

de forpligtelser vi hver har i det internationale samfund.  
 
Endnu en gang tak for indbydelsen og tak for den gode og hjertelige modtagelse og de fine 
rammerne som er sat om for landsmødet. Tak for muligheden at bidrage med en hilsen fra 
Tjóðveldi og venner på Færøerne. Takk fyrir. 


