Álit
í
løgtingsmáli nr. 96/2018: Uppskot til løgtingslóg um at dagføra vegir og tunlar
Jenis av Rana og Bill Justinussen, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 20. februar 2019, og
eftir 1. viðgerð 6. mars er tað beint Fíggjarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 21. mars 2019.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landstýrismannin í samferðslumálum.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Bárður á Steig Nielsen, Jacob Vestergaard, Kristin Michelsen og Bill
Justinussen) vísir á, at onki bendir á, at landsstýrið ætlar at játta meiri pening til hesa týðandi
uppgávu. Ferð eftir ferð hevur Landsverk víst á, at við tíðini verður tað bara enn dýrari at
bíða við viðlíkahaldinum. Tað er bíligari í longdini at viðlíkahalda vegir og tunlar regluliga.
Jú longur, vit útseta viðlíkahaldið og jú longri, verandi niðurslitnir vegir og tunlar verða
afturúrsigldir, flyta vit rokningina til framtíðina, sum við tíðini hækkar vaksandi. Tí er tað
altíð skilabetri at fara í gongd í dag heldur enn í morgin.
Samstundis, sum afturúrsigldi parturin veksur, veksur trýstið á føroyska veganetið. Fleiri bilar
enn nakrantíð eru á føroysku vegunum umframt at tíðin, føroyingar og ferðafólk brúka á
vegunum, er vaksandi. Í ferðavinnuhøpi er føroyska veganetið ein týdningarmikil viðleikari.
Ferðavinnufelagið vísir á, at ein høvuðsatdráttur hjá útlendskum ferðafólkum er bilaleiga
saman við ferðamálum eftir føroyska veganetinum til ytstu støð í landinum. At uppliva
Føroyar í bili eftir føroysku vegunum er fyri mong eitt serstakt ævintýr, tí stutt er við bili út
til tey vælumtóktu ferðamálini. Umframt mongu bilarnar er talið av fullfermdum bussum við
ferðafólki í stórari øking.
Útflutningsvinnan brúkar vegirnar meiri enn nakrantíð, og verður stórur partur av okkara
útflutningi fluttur eftir føroysku vegunum frá framleiðslu til avskiping.
Havandi í huga, at vegirnir eru grundleggjandi súlur undir vinnuskapan, er regluligt
viðlíkahald av vegakervinum í sær sjálvum vinnuskapandi. Tí er tað skilaleyst ikki at seta
pening av her og nú at koma afturúrsiglda partinum til lívs, umframt at regluligt viðlíkahald
verður framt sambært tilmælunum frá Landsverki.
Meirilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.
Minnilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen og Helena Dam á Neystabø) ásannar, eins og
uppskotsstillararnir, at Landsverk er afturúrsiglt av ov lítlari viðlíkahaldsjáttan seinastu
mongu árini. Stig mugu og skulu takast fyri at bøta um hetta. Minnilutin heldur, at tað er eitt
gott hugskot, at marka serliga játtan til endamálið yvir eitt áramál. Tó so heldur meirilutin, at
um játtast skal til meiri viðlíkahald á fíggjarlógini fyri inniverandi ár má umraðfestast
soleiðis, at peningurin verður funnin á øðrum játtanum. Verandi uppskot kann ikki standa

einsamalt, men eigur at vera viðgjørt í eykajáttan frá Landsstýrinum, har tað so vítt gjørligt er
funnin fígging innan verandi fíggjarkarmar.
Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá
at samtykkja uppskotið.
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