Skjal 2:
Frágreiðing um virki ráðsins 2018

Inngangur
Við hesum lata føroysku ráðslimirnir í Útnorðurráðnum Løgtinginum árligu frágreiðingina um virki sítt í farna ári:
Útnorðurráðið er samstarvsfelagsskapur millum Løgtingið, Landstingið og Altingið.
Stevna ráðsins er:
a. At samstarva um áhugamálini hjá londunum í útnorðri
b. Saman at varða av tilfeingi og mentan í londunum í útnorðri, hjálpa til at
menna áhugamál í útnorðri um stjórnir og landsstýri, ikki minst, tá ið álvarsom
mál stinga seg upp um, hvussu tilfeingið skal skipast, dálking o.a.
c. Fremja samstarv hjá stjórnum og landsstýrum í útnorðri
d. At arbeiða saman við Norðurlandaráðnum og vera millumliður í áhugamálum
hjá londunum í útnorðri í norðurlendskum samstarvi.
Fyri virksemið hjá Útnorðurráðnum er galdandi “Sáttmálaskjal um Útnorðurráðið”,
samtykt á Løgtingi 26. mai 1997. Ráðið virkar sambært serligari starvsskipan.
Útnorðurráðið hevur skrivstovu í Reykjavík og sína egnu heimasíðu.
Løgtingið velur 6 limir í ráðið, Althingi 6 og Inatsisartut 6.
Á tingfundi 15. desember 2015 valdið Løgtingið hesar limir í føroysku sendinevndina
til Útnorðurráðið:
Kára P. Højgaard
Anniku Olsen
Bjørt Samuelsen
Jørgen Niclasen
Bill Justinussen
Magna Laksáfoss
Sendinevndin hevur skipað seg við Kára P. Højgaard sum formanni og Jørgen Niclasen
sum næstformanni.
Síðan jan. 2017, tá Annika Olsen fór í farloyvi úr tinginum, hevur Joen Magnus
Rasmussen havt sæti í nevndini.
Á ársfundi í Reykjavík 31. august – 1. september 2017 varð nýggjur formansskapur
valdur:
Formaður: Kári P. Højgaard
1. næstformaður: Lars Emil Johansen
2. næstformaður: Bryndis Haraldsdóttir
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14. desember 2017 varð í Íslandi vald nýggj sendinevnd aftan á valið 28. oktober 2017,
og Bryndis Haraldsdóttir varð avloyst av Guðjóni S. Bránssyni.
Tann 24. apríl 2018 var val í Grønlandi og tann 16. mai 2018 varð nýggj sendinevnd
mannað í Grønlandi við Hans Enoksen, sum formanni.
Á ársfundi í Tórshavn 4. – 5. september 2018, varð nýggjur formansskapur valdur:
Formaður: Hans Enoksen
1. næstformaður: Guðjón S. Bránsson
2. næstformaður: Kári P. Højgaard
Tann 5. oktober varð nýggj sendinevnd mannað í Grønlandi, við Vivian Motzfeldt
sum formanni.
Formansskapurin er tí síðan 5. oktober 2018 mannaður soleiðis:
Formaður: Vivian Motzfeldt
1. næstformaður: Guðjón S. Bránsson
2. næstformaður: Kári P. Højgaard

Formansskapurin
Formansskapurin hevur tilsamans hildið 8 fundir í 2018:
-

29. januar Illulisat
1. februar Illulisat
15. juni Reykjavik
3. september Tórshavn
16. oktober Reykjavik
29. oktober Oslo

Tveir telefonfundir hava verið: 12. januar og 17. august.
Eyka Ársfundur 29. januar 2018 í Illulisat
Á ársfundinum varð m.a. samtykt fíggjarætlan fyri 2018, virksemisætlan fyri 2018 og
roknskapurin fyri 2016 bleiv góðkendur.
Evnisfundur 30. januar 2018 í Illulisat
Evnið á fundinum: “Udfordringer og muligheder forbæredygtig turisme i
Vestnorden”.
Fyrilestrarhaldarar vóru úr Íslandi, Føroyum og Grønlandi. Tilsamans vóru uml. 50
luttakarar á evnisfundinum.
Ársfundur 4. – 5. september 2018 í Tórshavn
Formansskapirnir í Inatsisartut, Althingi og Løgtinginum gjørdu av at hava eina
royndarætlan at halda ársfundirnar komandi trý árini í tingunum í teimum trimum
londunum.
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Fyrsta stað hetta varð roynt, var ársfundurin 2017 í Altinginum.
Á fundinum varð nýggjur formansskapur valdur. Vald vórðu:
Formaður: Hans Enoksen
1. næstformaður: Bryndis Haraldsdóttir
2. næstformaður: Kári P. Højgaard

Á ársfundinum vórðu 2 tilráðingar samtyktar og 4 innanhýsis avgerðir, m.a. áseting av
limagjaldi fyri 2020.

