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Ársfrágreiðing 2019 
 

Virksemi 

Vinnuframi varð settur á stovn sambært løgtingslóg nr. 81 frá 8. mai 2001 um Vinnuframagrunn. 

Endamálið hjá Vinnuframa er, at hann skal stuðla vinnuni í avmarkaðan mun - uttan at veita 

rakstrar- og íløgustuðul. Grunnurin stuðlar tiltøkum, sum fjøltátta vinnulívið og økja um nýtsluna 

av vitan. 

 

Kunngerð um virksemið og umsiting hjá Vinnuframa varð lýst 29. november 2001, har 

landsstýrismaðurin í Uttanríkis- og Vinnumálum, samsvarandi vinnupolitikki Landstýrsins, 

staðfestir tey vinnugreinaøki, sum serligur dentur skal leggjast á at stuðla.  

 

Umframt omanfyrinevnda virksemi, røkir Vinnuframi umsiting og játtan hjá Filmshúsinum, 

umsiting og játtan hjá Tónleikaútflutningsstovuni, játtan hjá Íverksetarahúsinum og stuðulsskipan til 

skipasmíð. Vinnuframi eigur og rekur bygningin á Hoyvíksvegi 51, Tórshavn, sum verður leigaður 

út til granskingarparkina iNOVA. Skrivstovan hjá NATA, North Atlantic Tourist Association, sum 

fyrr húsaðist hjá Vinnuhúsinum, varð flutt til Vinnuframa í desember 2019.  

 

Árið 2019 

Stýrið fyri Vinnuframa legði dent á at stuðla ráðgeving, menning og sølu í 2019. 

 

Vinnuframi hevur í 2019, umframt kjarnuøkið í grunninum, umsitið skipasmiðjustuðul og havt 

ábyrgd av játtanini og umsitingini hjá Filmshúsinum. Í juni 2019 varð Tónleikaútflutningsstovan 

sett á stovn, og Vinnuframi fær samstundis ábyrgdina av játtanini og umsitingini hjá stovninum. 

Vinnuframa hevur harumframt ábyrgd av játtanini hjá Íverksetarahúsinum.  

 

NATA-skrivstovan varð yvirtikin frá Vinnuhúsinum 1. desember 2019. Í hesum sambandi varð 

nýggjur skrivari/samskipari settur hjá NATA og Vinnuframa. Skrivarin/samskiparin fer at arbeiða 

½ fyri NATA og ¼ tíð fyri Vinnuframa. 

 

Granskingarparkin iNOVA leigar bygningin hjá Vinnuframa á Hoyvíksvegi 51. Vinnuframi hevur 

ábyrgd av at røkja bygningin og gera ábøtir og umvælingar. Húsaleigan varð ásett til kr. 0 í fyrsta 
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leigusáttmála frá 2013. Orsøkin var, at virksemið hjá iNOVA skuldi fáa møguleika fyri at koma væl 

frá byrjan. Nýggjur leigusáttmáli verður undirskrivaður í 2020, har ein sámulig húsaleiga verður 

ásett. 

Í 2011 varð Løgtingslóg nr. 59 frá 26. mai 2011, um at nýta part av stovnsfænum hjá Vinnuframa til 

at innrætta høli til granskingarsetur, viðtikin. Bygningurin hjá Vinnuframa varð í 2012 umbygdur til 

endamálið fyri umleið 10 mió. kr. Starvsstovutól fyri umleið 6,6 mió. kr. varð eisini fíggjað við 

stovnsfæi frá Vinnuframa.  

iNOVA leigar í dag út til vinnufyritøkur og almennar stovnar, sum hava atgongd til skrivstovuhøli 

og nýtímans starvstovur og starvstovutól. Eisini kunnu fyritøkur, granskarar og privat fólk leiga 

køkin, ið er løggildaður av Heilsufrøðisligu Starvsstovuni. Eitt stórt høli, Høllin, verður leiga út til 

ymisk tiltøk. Eisini eru onnur høli tøk, sum  kunnu leigast til ymiskar kanningar í styttri ella longri 

tíðarskeið.      

 

Vinnuframi hevur verið eygleiðari á fýra nevndarfundum hjá Nordic Innovation í 2019. 

 

Í árinum hevur Vinnuframa havt fleiri leiklutir innan ES stuðulsskipanina Horizon 2020. 

Vinnuframi er National Contact Point fyri Horizon 2020 SME, sum er ein ES stuðulskipan til smáar 

og miðalstórar fyritøkur og National Contact Point fyri Horizon 2020 ICT, sum er ein ES 

stuðulskipan  til loysnir innan kunningar- og samskiftistøkni.  

Í hesum sambandi hevur Vinnuframi havt tætt samstarv við Granskingarráðið, sum hevur ábyrgdina 

av føroysku avtaluni við ES um Horizon 2020 stuðulsskipanirnar. Vinnuframi hevur luttikið á fleiri 

fundum og vitja ráðstevnur í EU-londum. 

 

Fleiri føroyskar fyritøkur hava søkt um stuðul úr SME Instruments stuðulsskipanini, og higartil 

hava hesar sjey fyritøkur fingið stuðul: 

• Sp/f Frama, 2016 

• Sp/f Blue Ocean, 2017 

• Sp/f Deliver, 2018 

• Sp/f KPT, 2018 

• Sp/f logPh, 2018 

• Sp/f Green Arc, 2019 

• Carafee, 2019  
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Fyri at gerast sjónligur sum grunnur, hevur Vinnuframi  í 2019 millum annað luttikið á tiltaki hjá 

Fiskivinnuroyndum á Hotel Føroyum, Copenhagen Business School í Keypmannahavn, SALT á 

Tvøroyri og á messunum Atlantic Fair í Klaksvík og Jobmatch í Norðurlandahúsinum.  

 

Skipað varð fyri fleiri felagstiltøkum saman við Framtak, Hugskotinum og Íverksetarahúsinum. 

Tiltakið ’Born Global’, sum varð hildið í Kongshøll í juni, varpaði ljós á avbjóðingar og møguleikar 

hjá føroyskum fyritøkum at selja teirra vørur og tænastur uttanlands.   

 

Nýggi hópfíggingarportalurin var lanseraður í oktober 2019. Portalurin er stovnaður í samstarvi við 

Íverksetarahúsinum og Visit Faroe Islands. Tað eydnaðist fleiri verkætlanum at fáa fígging til vega 

gjøgnum hópfíggingarportalin síðstu tveir mánaðirnar í árinum.   

 

Vinnuframa vitjaði í árinum fleiri fyritøkur, sum hava fingið stuðul. Samstundis varð stutt videobrot 

framleidd, sum vórðu løgd út á heimasíðuna og deild á facebook.  

 

Rentuinntøkurnar hjá Vinnuframa vórðu tkr. 1.420 í 2019 í mun til tkr. -295 í 2018. Ætlanin er, at 

raksturin hjá Vinnuframa í stóran mun skal verða fíggjaður við rentuinntøkunum. Rentan er tó sera 

óstøðug og hevur tískil stóra ávirkan á árligu stuðulsjáttanina.     

 

61 umsóknir vórðu viðgjørdar í í 2019 í mun til 74 umsóknir í 2018. Søkt varð um tkr. 8.793 í 2019 

í mun til tkr. 10.034 í 2018.  

Í stuðli vórðu í 2019 játtaðar tkr. 2.443 í mun til tkr. 2.530 í 2018. Afturførdur stuðul varð tkr. 584 í 

2019.  

 

Tøki peningurin var tkr. 29.548 við árslok í 2019, meðan játtaður, ikki útgoldin stuðul, var tkr. 

2.583. 

Í desember tók stýrið avgerð um at flyta 5 mió. kr. frá Betri Banka til Landsbankan, tí innlán í Betri 

Banka gav negativa rentu.   

 

Vinnuframi er einastu grunnur í Føroyum, ið kann játta stuðul til allar vinnugreinar, og umsóknir 

um stuðul verða viðgjørdar á stýrisfundi átta til níggju ferðir um árið. Áhugin fyri at søkja um 

stuðul er stórur, bæði hjá íverksetarum og meira etableraðum fyritøkum. Játtanin hjá Vinnuframa er 

3,2 mió. kr. og hon fylgir ikki við gongdini í samfelagnum og tørvinum á fígging. Tískil eru talan 
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um  fleiri góðar verkætlanir, sum stýrið ikki kann ganga á møti. Hetta er avgjørt ein avbjóðing fyri 

menning og nýskapan í Føroyum.  

 

Framtíðin 

Í 2020 fer Vinnuframi at leggja dent á at stuðla verkætlanum innan ráðgeving, menning og sølu.  

 

Í viðgerðini av umsóknum um stuðul, verður í størri mun lagdur dentur á, at verkætlanirnar hava eitt 

toymi við hóskandi førleikum, sum kann tryggja, at eitt búskaparligt burðardygt virksemi kann 

koma burturúr. Tað er ein fyrimunur, um virksemið hevur vakstrar- og útflutningsmøguleikar.   

 

Ein nýggj stuðulsskipan kemur í gildi í 2020.  Nýggja stuðulsskipanin ‘Serstøk Vinnuframaátøk’ 

fevnir um nýskapan, førleikamenning og útflutning.  Stuðulsskipanin letur upp fyri, at fleiri aktørar, 

innan ávisa vinnugrein, sláa seg saman at gera eitt søluátak, ella luttaka saman á einum sølutiltaki 

uttanlands. Tað kann eisini vera eitt áhugalíknandi felag, hvørs endamál er at betra um atgongdina 

til marknaðin hjá fleiri aktørum innan eina vinnugrein. 

Vinnuframaskipanin kann eisini nýta stuðulsskipanina til tiltøk, sum stimbra, hugkveikja og 

førleikamenna íverksetarar og vinnulívið sum heild.  

 

Góða samstarvið við aðrar stovnar í vinnuframaskipanini heldur fram. Í 2020 verður skipað fyri  

fleiri tiltøkum til frama fyri íverksetarar og fyritøkur í samstarvi við Framtak, íverksetarahúsið, 

Hugskotið, Filmshúsið, Tónleikaútflutningsstovuna og Granskingarráðið.  

 

Skipað verður fyri tiltaki um patent og copyright í 2020. Patent fyllir nógv hjá íverksetum, sum 

uppfinna eina vøru. Teir vilja verja teirra framleiðslu. Royndir vísa tó, at tað kann verða sera  dýrt at 

fáa sær patent, og at tað, í nógvum førum, er óvist, hvussu vardur uppfinnarin í veruleikanum er. 

Hjá films- og tónleikaframleiðarum er tað týdningarmikið at kenna til síni rættindi viðvíkjandi  

copyright. Vinnuframi og onnur í vinnuframaskipanini skipa tí fyri einum tiltaki, har serfrøðingar 

og royndir íverksetarar greiða frá um trupulleikar og møguleikar við patenti og copyright.  

 

Fyri at fylgja upp upp á verkætlanirnar, fer Vinnuframi at vitja fyritøkur, sum eru komnar á mál við 

teirra verkætlan. Samstundis verða smá videobrot av virkseminum framleidd og løgd út á 

heimasíðuna hjá Vinnuframa. 
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Verkætlanir frá 2019 

Niðanfyri sæst ein lýsing av trimum av teimum 34 verkætlanunum, sum fingu stuðul játtaðan í 

2019. Tað eru fleiri aðrar áhugaverdar verkætlanir játtaðar, men tær eru millum annað vardar av 

upphavsrætti og verða tískil ikki lagdar fram fyri almenningin, fyrr enn patent við meira er avgreitt, 

ella tá vøran er komin á marknaðin.  

 

Verkætlan 1 

Umsøkjari: Oda Wilhelmsdóttir Fa 

 

Verkætlanin í stuttum: Marknaðarføring av felagnum GoLocal.fo til privatkundar og vinnukundar 

uttanfyri Føroyar, fyrst og fremst á danska, hollendska, amerikanska og franska marknaðinum.  

  

Endamál: GoLocal.fo ger eksklusivar túrar fyri smáir bólkar. Felagið framleiðir burðardyggar túrar, 

har peningur verður lagdur eftir lokalt, og dentur verður lagdur á at fara kring alt Føroyar, serliga á 

útoyggj. GoLocal.fo hevur leigað eitt hús í Mykinesi til ferðandi alt árið, sum ynskja høga góðsku 

og fegin vilja gjalda meira fyri eina serliga uppliving. Pláss er fyri í mesta lagi 6 ferðafólkum, har 

dentur verður lagdur á mat, mentan og burðardygd. Endamálið við stuðlinum er at fáa útlendskir 

touroperatørar at bjóða tænastunar hjá GoLocal fram. 

 

Stuðul: Stýrið játtaði í 2019 stuðul sambært stuðulsskipanini 04 Søla.  

 

Úrslit: Stuðulin hevur fíggjað ein part av marknaðarátøkum, sum GoLocal.fo gjørdi í 

tíðarskeiðinum mars til oktober 2019, millum annað lýsingar á Google Ads, Facebook og Instagram 

átak, lýsingar á ymsum portalum og luttøku á Travel Mart 2019. 

 

GoLocal.fo metir at marknaðarátøkini veruliga hava verið við til at skapa sølu og uppmerksemi.  

171 gestir frá øllum heiminum valdi at keypa tænastur frá GoLocal.fo í 2019.  

 

Verkætlan 2 

Umsøkjari: Green IQ (GreenArc Sp/f) 

 

Verkætlanin í stuttum: Søluátak í Danmark 
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Endamál: GreenIQ hevur ment oljulensara-skipanina GreenArc500, sum kann brúkast til fleiri 

endamál, millum annað at halda vatni reint umborð á skipum og á havnaøkjum. Skipanin skilur á 

einfaldan hátt olju frá vatni. Green IQ luttók á messuni DanFish í Ålborg. Endamálið er at fáa 

agentar í Danmark og koma í talu við donsk reiðaríir, skipateknarar og skipasmiður.  

 

Stuðul: Stýrið játtaði í 2019 stuðul sambært stuðulskipanini 04 Sølu. 

  

Úrslit: Tað eydnaðist væl at fáa samband við danskar agentar. GreenIQ fekk fleiri kontaktir við  

bæði størri og smærri fyritøkur, sum teir arbeiða víðari við. Eisini fekk felagið samband við fleiri 

donsk, norsk og grønlendsk reiðaríir, sum vístu stóran áhuga fyri GreenArc500 oljulensarin. Teir 

høvdu gott samskifti við bæði teknarar og skipasmiðjur í Danmark og Norra. Harafturat hava teir 

fingið samband við fleiri keyps-kontaktir, millum annað í Kanada og Pakistan.   

 

Verkætlan 3 

Umsøkjari: 24/7-Support Sp/f 

 

Verkætlanin í stuttum: Ráðgeving til at gera tríggjar royndartúrar við flogfarmi 

 

Endamál: Fyriskipararnir meta, at marknaður er fyri at byrja eina flog-farmarutu við útgangstøði í 

Føroyum. Endamálið við verkætlanini er at gera eina virkisætlan fyri royndartúrarnar, at gera 

neyðugar kanningar, umframt at vísa føroyskum útflutningsfyritøkum á møguleikan fyri at gera 

nýtslu av hesum trimum royndartúrunum. Hetta slagið av flogvinnu er ikki er roynt í Føroyum fyrr, 

tí verður eisini brúk fyri flogtekniskari vegleiðing í sambandi við sjálva flúgvingina. 

Royndartúrarnir skulu fáa út- og innflytarar at fáa eyguni upp fyri tørvinum á slíkari rutu, soleiðis at 

ein verulig flogrutu-verkætlan kann mennast.  

 

Stuðul: Stýrið játtaði í 2019 stuðul sambært stuðulsskipanini 02 Ráðgeving 

 

Úrslit: Fyrsta stigið, at gera virkisætlan og vísa marknaðinum á møguleikarnar við royndartúrunum, 

er liðugt. Tað vísir seg at vera áhugi fyri at fáa farmaflúgving í gongd. Arbeitt verður tískil víðari 

við øðrum stigi av verkætlanini, sum er at gera nakrar royndartúrar við farmaflogfari. Arbeitt verður 

enn við hesi ætlanini. Alheimsstøðan við korona-kreppuni ger, at stígur er í ætlanini í løtuni. 
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Hagtøl 

 

 

 

Kr. 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Samanlagt 

Ráðgeving 609 605 465 287 939 517 2.905 

Menning 1.810 1.810 915 2.444 1.108 459 8.087 

Søla 1.302 950 1.252 919 483 1.467 4.906 

Í alt 3.721 3.365 2.632 3.650 2.530 2.443 15.898 
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