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Virksemi 

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

vinnuframagrunn. Endamálið við Vinnuframagrunninum 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 virksemi og umsiting hjá Vinnuframagrunninum varð lýst 29. november 2001, 

har landsstýrismaðurin í vinnumálum – samsvarandi vinnupolitikki Landsstýrisins – staðfestir 

tey vinnugreinaøki, sum serligur dentur skal leggjast á at stuðla.  Kunngerðin var seinast 

broytt við kunngerð nr. 141 tann 19. november 2009. 

Umframt omanfyri nevnda virksemi umsitur Vinnuframagrunnurin eisini stuðulsskipan til 

skipasmíð.  

 

Nýtt stýri 

Nýtt stýri varð sett fyri Vinnuframagrunnin tann 15. juni 2009.  Nýggja stýrið hevur gjørt 

víðfevnandi broytingar.  Sum eitt tað fyrsta tók stýrið stig til at broyta kunngerðina fyri 

Vinnuframagrunnin soleiðis, at eingin stjóri er fyri grunnin, og at stýrið sjálvt skipar sína 

umsiting. Orsøkin til hesa broyting var ynskið at tryggja, at allar avgerðir liggja hjá stýrinum. 

Harumframt geva broytingarnar í kunngerðini heimild til at útgjalda partar av játtaða stuðlinum, 

meðan verkætlanin er í gongd. 

Nýggja stýrið hevur tikið stig til at rationalisera raksturin av umsitingini hjá 

Vinnuframagrunninum. Hetta er gjørt fyri at tryggja gjøgnumskygni og fyri at avmarka 

útreiðslurnar til rakstur. Rationaliseringarnar verða at síggja í roknskapinum fyri 2010. Fleiri 

uppgávur, sum áður vórðu røktar av uttanhýsis ráðgevum, eru nú lagdar til sjálva umsitingina. 

Hetta minkar um útreiðslurnar.  Ráðgevarabankin er settur á stovn. Ráðgevarabankin er 

dátugrunnur, har fólk við kunnleika til vinnulív kunnu skráseta seg og virka sum ráðgevarar og 

metarar í sambandi við verkætlanir hjá Vinnuframagrunninum. Talan er um ráðgeving til eitt 

nú íverksetan og kapitalhækking. Ráðgevarabankin er á heimasíðuni hjá 

Vinnuframagrunninum.  
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Árið 2009 

Rentuinntøkurnar vóru 3.101 tkr. móti 2.874 tkr. í 2008.  Rentuinntøkurnar av stovnsfænum 

eru við til at fíggja raksturin av grunninum.  Rentan fyri 2009 var 6%.  Broytingar á 

fíggjarmarknaðinum hava havt við sær, at rentan fyri innistandi í 2010 er 3%.  

Rationaliseringar í rakstrinum koma tískil væl við.  Eginognin við árslok var 45.609 tkr., herav 

stovnsfæið er 42.879 tkr.  

Við árslok 2009 er tøki peningurin 54.112 tkr.  Játtaður, ikki útgoldin stuðul er 5.864 tkr. og 

skuldin til landskassan er 6.450 tkr.  Fleiri verkætlanir, sum eru játtaðar, eru ikki 

gjøgnumførdar, og tískil er stuðulin ikki útgoldin. Økt krøv til útgjalding hava væntandi við sær, 

at ein partur av hesum stuðulsjáttanum ikki verður útgoldin, og hetta fær positiva ávirkan á 

raksturin. 

Í august mánaði 2009 varð staðfest, at bygningurin hjá Vinnuframagrunninum var 

soppafongdur.  Umvælingarkostnaðurin er avsettur í ársroknskapinum fyri 2009 og ávirkar 

tískil raksturin munandi.  Bygningurin verður nú umvældur, og hetta hevur viðført stórar 

útreiðslur og mista leiguinntøku.  Væntandi verður umvælingin liðug í september 2010, og tá 

kunnu umsitingin fyri grunnin umframt leigarar flyta inn aftur. 

Vinnuframagrunnurin hevur í 2009 viðgjørt 46 umsóknir, harav 26 umsóknir vóru játtaðar.  Í 

stuðli vórðu játtaðar 5.919 tkr., brutto, meðan 214 tkr. eru afturførdar.  Nettostuðulin var 

sostatt 5.705 tkr. 
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HAGTØL 2004-2009 

Játtaði stuðulin hjá grunninum hevur háttað seg soleiðis seinastu seks árini (í túsund krónum): 
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 2004  2005  2006  2007  2008  2009  Í alt 

Vinnuframaátøk  
  

1.605   
  

1.100   
  

2.200   1.850  2.700 
 

1.800  11.255 

Menning  
     

809   
     

1.561   
  

2.747   2.635  1.953 
 

1.341  11.046 

Marknaðarføring  2.487  
  

2.000   
  

1.734   2.263  1.503 
 

2.563  12.548 

Aðrar 
     

291        38  
       

90   32  504 
 

215  1.169 

 
  

5.192   
  

4.699   
  

6.771   6.779  6.658 
 

5.919  36.018 

 

 

Samlað fyri árini 2004-2009 hevur býtið verið soleiðis millum ymisku sløgini av stuðli: 

                                   


