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INNGANGUR
Sum sjálvstøðugur, almennur stovnur hevur Kringvarp Føroya ávísar public service-skyldur
mótvegis øllum føroyingum. Hesar skyldur eru ásettar í public service-sáttmálanum millum
Kringvarp Føroya og Mentamálaráðið.
Fyrsti sáttmálin var galdandi eitt 3 ára tíðarskeið frá 1. januar 2011 til 31. desember 2013, og
næsti sáttmálin er galdandi frá 1. januar 2015 til 31. desember 2017. Hóast eitt stutt tíðarskeið
uttan sáttmála, fylgir Kringvarp Føroya ásetingunum, sum eru í gamla sáttmálanum.
Public Service sáttmálin er ein semja, um nakrar høvuðslinjur fyri virksemið hjá Kringvarpi
Føroya eitt ávíst áramál. Hesar høvuðslinjur eru vegleiðandi og skulu á ongan hátt ganga út yvir
redaktionella frælsið hjá stovninum.

fo

Public service hugtakið fevnir víða, og tí er tað torført hjá Kringvarpi Føroya at røkja allar
skyldurnar. Fyri at loysa avbjóðingina sum frægast, fylgir Kringvarpið ásetingunum í sáttmálanum
við at seta fokus á ymsar málbólkar og skiftandi sjangrur í hvørjum ári í sáttmálatíðarskeiðnum.

f.

Virksemið hjá Kringvarpi Føroya verður samsvarandi § 8 í Kringvarpslógini fíggjað við
kringvarpsgjaldi, kunngerðar- og lýsingarinntøkum, ískoytisveitingum og eydnaspølum.

á

kv

Inntøkan frá kingvarpsgjaldi stendur í stað, innitøkan frá lýsingum, kunngerðum og
ískoytisveitingum minkar og inntøkan frá eydnuspølum sveiggjar. Men kostnaðarstøðið í
samfelagnum dýrkar á hvørjum ári, og tí gerst tað alt meira trupult hjá Kringvarp Føroya at
halda sínar public service skyldur.
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Tað hjálpir upp á støðuna, at Kringvarp Føroya hevur fingið heimild at flyta avlop frá
eydnuspølum tvørtur um ár, tí nú ber til at leggja til síðis eitt ár, og árið eftir leggja til rættis.
Men tað kennist undarligt, at virksemið hjá Kringvarp Føroya skal vera tengt at, um nóg nógv
fólk spæla Gekk fríggjakvøld.
Í Public Service sáttmálanum eru nakrar flokkingar fyri slag av tilfari, sum eitt nú tíðindi, mentan,
børn og ung, átrúnaður o.s.fr. Men nógv av framleidda tilfarinum hjá Kringvarpinum kann
flokkast undir fleiri ásetingar ella bólkar í sáttmálanum, tí innihaldið fevnir breitt, t.d. ein aktuel
sending við tónleiki, sum annars hevur tilfar til børn og ung, ítróttatilfar og okkurt átrúnaðarligt.
Nógv av lættara tilfarinum er info-tainment, ið er upplýsing (information) og undirhald
(entertainment). Henda flokking er ikki við í sáttmálanum, men Kringvarp Føroya brúkar hana í
hagtølum sínum.
Á útvarpssíðuni hjá Kringvarpi Føroya hevur virksemið/framleiðslan seinnu árini flutt seg frá
lidnari heild til lidnan part, tvs. frá eini sending, sum er liðugt redigerað, til eitt liðugt innslag, sum
er ein av fleiri pørtum í sending, ið verður avgreidd beinleiðis. Hesar sendingar eru truplar at
flokka, tí sendingin kann fevna um undirhald, list og bókmentir, heilsu, mál, siðsøgu o.s.fr.
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BJÓÐAR AV OG SAVNAR
Kringvarp Føroya hevur m.a. í 2014 varpað ljós á samfelagsviðurskifti, sum føroyingar kunnu
kjakast um. Sendingin Anita vísti fleiri óskipað viðurskifti í føroyskari fiskivinnu, og sendingarnar
um húsagangin hjá Eik góvu føroyingum innlit í ein annars afturlatnan bankaheim. Hesar og aðrar
sendingar í 2014 bjóðaðu av, meðan uppaftur aðrar sendingar, eitt nú sendirøðirnar “Spískamarið”
og “Minnist tú enn” eru meira samlandi fyri land og fólk.
Kringvarpið framleiddi annars fleiri sjónvarps dokumentarsendingar í fjør, har ímillum nakrar
sendingar fingu góð ummæli.

fo

Hvørt ár missa ung antin foreldur ella systkin við deyða, og dokumentarurin “Tá ið tey ungu gráta”
er søgan um trý ungfólk, sum hava mist ein av sínum allar nærmastu. Dokumentarurin “Tá tann
sterkasti yvirlivir” lýsir broytingarnar og avleiðingarnar í føroyska landbúnaðinum seinastu árini,
“Tá heilin órógvar” lýsir gerandisdagin hjá trimum fólkum við sjúkuni epilepsi, “Føroyski
jarnmaðurin” er dokumentarur um føroying, sum íðkar triathlon á professionellum stigi, og
dokumentarsendingin “Søgurnar eru her!” lýsir filmslistarmannin Sakaris Stórá.

kv

f.

Tónleikurin og ítrótturin eru eisini savnandi fyri tjóðina. Nevnast kunnu nýggjárskonsertin hjá
Føroya Symfoniorkestri og fleiri stór ítróttatiltøk, eitt nú sendi Kringvarpið fýra landsdystir hjá
manslandsliðnum í fótbólti; á heimavølli ímóti Finnlandi og Ungarn, og á útivølli ímóti
Norðurírlandi og Grikkalandi.

á

BØRN OG UNG

fr

Kringvarp Føroya brúkar alt meira pengar til barna- og ungdómsøkið. Í fjør bleiv ein
margmiðlasniðgevi settur, og arbeitt hevur verið við einum barnauniversi til heimasíðuna.

Av
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Í útvarpinum var nýskrivaður jólakalendari við nýgjørdum tónleiki í átjan pørtum, og í sjónvarpinum
var ein týddur og versioneraður jólakalendari í 24 pørtum.
STÓRAR AVBJÓÐINGAR

Árið 2014 er tíggjunda árið á rað, at kringvarpsgjaldið stendur í stað. Á sumri 2010 varð
lógarbroyting gjørd, sum breiðkaði inntøkugrundarlagið frá kringvarpsgjaldinum, men samstundis
eru inntøkur frá lýsingum og spølum lækkaðar samsvarandi, so tað javnvigar.
Kostnaðarstøðið í samfelagnum hækkar støðugt, og Kringvarp Føroya fær minni fyri pengarnar.
Aftrat hesum kosta sáttmálakrøvini, so Kringvarpið tódnar spakuliga. Hetta er ein keðilig gongd, tí
skal stovnurin í framtíðini megna at lyfta Public Service skyldurnar, má politiski myndugleikin gera
sær greitt, at peningur skal til. Og harafturat hevur tað týdning, at stovnurin fær støðugar
fíggjarkarmar, so at orkan verður brúkt rætt.
Leiðslan metir, at tað hevur eydnast toluliga væl at liva upp til ásetingarnar í Public Service
sáttmálanum.
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Á næstu síðunum sæst, hvussu KvF raðfesti í fjør, sum er triðja og seinasta ári í
sáttmálatíðarskeiðnum. Hendan triðja Public Service frágreiðingin er skipað eins og ásett í
sáttmálanum. Fyri hvørt kapittul verður greitt frá, hvussu Kringvarp Føroya hevur loyst
uppgávuna.
Í mun til Public Service sáttmálan, so er henda frágreiðing um skyldurnar, sum eru nevndar á
síðu 6 til 9 í sáttmálanum.
5.1

SAMSKIFTI VIÐ BORGARAN

fo

Kringvarpið er eftir okkara meting í støðugum samskifti við borgaran á sínum trimum miðlapallum.
Men tað kann vera eitt sindur trupult at taka dagar ímillum, um okkara regluligu tíðindasendingar og
aðrar sendingar, har vit koma á tal við fólk, og har fólk hava møguleika at koma á tal við okkum,
gera, at KvF virkar í fólksins tænastu.

f.

KvF samskiftir regluliga við borgaran, tá skipað verður fyri lurtara- og hyggjarakanningum, har
borgarin verður spurdur, tí á henda hátt hevur borgarin møguleika at ávirka okkara programmval.

á

kv

Á Mentanarnáttini lat Kringvarp Føroya dyrnar upp, har borgarin hevði møguleika at vitja stovnin og
síggja, hvussu tað gongur fyri seg, tá Dagur og Vika, Vangamyndin og Gekkurin verða framleidd. Í
hesum sambandi skipaði Kringvarp Føroya fyri trimum konsertum í kringvarpshøllini, har kend
tónleikanøvn vitjaðu og framførdu nakrar sangir. Eisini høvdu vit undirhald til børnini.
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Allir føroyingar hava eisini møguleikan umvegis heimasíðuna at seta seg í samband við okkum og
geva til kennar, hvat viðkomandi heldur um tað, sum vit avrika. Á heimasíðuni eru fleiri
teldupostbústaðir, og dagliga koma fleiri teldupostar við viðmerkingum og hugskotum til sendingar
og virksemi okkara, sum heild. Tá beinleiðis sendingar eru, ber eisini til hjá lurtarum at sms’a, gera
viðmerkingar ella spyrja um eitthvørt, og nógv eru tey, sum nýta henda møguleika.
Kringvarpið er eisini til staðar á Facebook, tí stovnurin ásannar, at nógv fólk ferðast á sosialu
miðlunum. Men av tí at mesta orkan fer til útvarp/sjónvarp, og nakað til heimasíðuna, so er hetta eitt
øki, sum vit framvegis eiga til góðar at menna.

5.2

FØROYSKT

MÁL Í

KRINGVARPINUM

Grein 10, stk. 2 í lógini um Kringvarp Føroya ásetir, at Kringvarp Føroya hevur skyldu at tryggja
starvsfólkunum holla málsliga ráðgeving. Public Service sáttmálin leggur eisini dent á málið.
“Kringvarp Føroya skal hava ein virknan málpolitikk, ið skal virka fyri at menna føroyska málið,
soleiðis at brúkarin upplivir rætt og lætt skilligt mál, ið er livandi í almenna rúminum. Aðalmálið er,
at allar sendingar, ið Kringvarp Føroya framleiðir, eru á góðum føroyskum máli”.
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Fyri at lúka hesar ásetingar hava vit gjørt eina roynd við einum føstum málsligum ráðgeva, sum
arbeiðir við málinum upp í 10 tímar um vikuna. Í fyrstu syftu fram til summarið 2015.
Málsligi ráðgevin er ein roynd hjá KvF at hava eitt fólk burturav at arbeiða við málspurningum. Í
Kringvarpinum mugu vit ásanna, at stovnurin ikki hevur ein nóg virknan málpolitikk, og vit kunnu
staðfesta, at skulu allar okkara sendingar vera á einum nóg góðum føroyskum máli, so er hetta minsta
krav.
Umframt málsliga vegleiðaran, sum stimbrar málið hjá okkara starvsfólkum, so hevur
Morgunsendingin eisini máltáttin Orð um orð, sum kann javnmetast við undirvísing til okkara
brúkarar.
5.3

TÝTT

ÚTLENDSKT TILFAR

fo

Av tí at fíggjarlig orka ikki hevur verið til at týða alt útlendskt tilfar til føroyskt og orsakað av
rættindaspurningum, hevur Kringvarpið lagt seg eftir at týða so nógv barnatilfar, sum gjørligt. Tað er
umráðandi, at føroysk børn hava atgongd til útlendskar teknifilmar, sum eru týddir til móðirmálið.

kv

f.

Kringvarpið hevur týtt so mikið nógv barnatilfar, at tað hevur verið á sjónvarpsskránni tríggjar til
fimm dagar um vikuna. Týsdagar og hósdagar hevur blandað føroyskt barnatilfar verið sent.
Mikudagar hava vit sent sendingina Snip Snap til tey minstu børnini. Talan er um sending við
føroyskum verti, har hvør sending inniheldur tríggjar føroyskt raddaðar teknifilmar.

ALNETS

TÆNASTUR

Av
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Kringvarpið hevur eisini týtt sendingar til vaksin, tó hevur tað í størstan mun verið talan um
føroyskan tekst og ikki føroyska talu, eitt nú 4 familjufilmar til jóla- og nýggjárshalguna, íslendsku
røðina “Orðabragd” og sendingina “Norðurlendskt í New York” hjá Mads Refslund.

Í 2012 varð nógv orka brúkt til at broyta og menna heimasíðuna hjá Kringvarpinum, sum er ein sera
týðandi og nógv vitjaður miðil. Tíverri hevur tað gingið meira stríggið at dagføra heimasíðuna við
tíðindum, serliga um vikuskiftið, tí tað dagliga krevur so nógva orku at manna báðar tíðindaredaksjónirnar, og harumframt eru útvarpstíðindi eisini leygar- og sunnudag.
Eftir at leiðslan tók avgerð um at dagføra heimasíðuna meira reglugliga frá morgni til myrkurs
gerandisdagar, men eisini um vikuskiftið, so at føroyingar kunnu lesa fesk tíðindi á okkara
heimasíðu, hava tvey fólk verið á vakt í útvarpinum leygar- og sunnudag.

5.5

KEYPA

TÆNASTUR

Fríyrkisfólk hava staðið fyri meginpartinum av framleiðsluni av vanligu ítróttarsendingunum. Til
ítróttarsendingina 3-2 hevur Kringvarpið brúkt í minsta lagi 4 fríyrkis fotografar til hvørja
sending. Somuleiðis hava fríyrkisfólk kring landið framleitt tilfarið til ítróttin í útvarpinum.
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Fríyrkisfólk hava í drúgt áramál tikið upp guðstænastur og møtir í sjónvarpsskránni. Fríyrkisfólk
skriva somuleiðis morgunlestrar og Heilaga Evangeliið í útvarpinum. Fríyrkisfólk standa eisini fyri
stórum parti av tónleikasendingunum í útvarpinum.
Kringvarpið keyti í fjør, eitt nú seks partar av matsendingini Spískamarið, sum Pætur Dahl og Gutti
Winther løgdu til rættis. Og fríyrkisfólk hava í samstarvi við okkara fólk gjørt fleiri av
dokumentarsendingunum, sum eru sendar í 2014.
Vaskifólk, mat-tænasta, telefontænasta, grannskoðan og løgfrøði eru eisini tænastur, ið
Kringvarpið keypir.

5.6

TILBÚGVING

f.

fo

Kringvarpið er partur av Tilbúgvingarskipan Landsins. Avvarðandi myndugleikar hava listar við
nøvnum og telefonnumrum, ið skulu nýtast, kemur samfelagið í eina støðu, har brúk er fyri
tilbúgving.

kv

Kringvarpið hevur nakrar ferðir sent tilbúgvingarútvarp í sambandi við ódnarveður. Sent verður út á
kvøldarnar og náttina við, so at fólk kunnu fara til songar við seinastu upplýsingunum í illveðrið.

5.7

FØRLEIKAMENNING

fr

á

Kringvarpið er sjálvandi til reiðar at kunna landsins íbúgvar, næstu ferð illveður herjar kring landið.

OG DYGD

Av
rit

Kringvarpið heldur fram við arbeiðnum at førleikamenna starvsfólk. Eftirmetingar verða javnan
gjørdar við uttanhýsis fólki, og í fjørheyst varð hildið skeið ísv við myndatøku og at fortelja góðu
søguna. Skeiðshaldari var danin Torben Schou og evnið var “storytelling”.

5.2 Raðfestingar innan ávísar bólkar av sendingum
5.2.1 TÍÐINDI OG AKTUELT
Kringvarpið hevur sent tíðindasendingar í útvarpinum 10 ferðir um dagin við einari endursending
kl. 21 á kvøldi. Um vit ikki rokna endursendingina uppí, so hevur á leið ein tími av
útvarpstíðindum verið gerandisdagar.
Í vikuskiftunum hava tríggjar tíðindasendingar verið leygardag og tríggjar sunnudag, ella á leið ein
hálvur tími hvønn dagin.
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Dagur og Vika hevur verið send fýra ferðir um vikuna. Í juli mánað var tíðindasendingin í
sjónvarpinum send tvær ferðir um vikuna, týskvøld og fríggjakvøld.
Aftrat útvarpstíðindunum hevur ein aktuelsending verið á skránni mikudagar. Radarin viðger ymisk
aktuell samfelagsevni og fer í dýbdina kl. 17.00 seinnapartin mikudag.
Aktuelt hevur eisini gjørt nakrar atfinningarsamar samfelagssendingar í 2014; Anita, Tollmálið og
tvær sendingar um Eik-húsagangin. Aktuelt hevur eisini havt sending um skotsku fólkaatkvøðuna og
um grønlendska valið. Formansumfar var eisini í sambandi við Fíggjarlógina 2015.

5.2.2 MENTAN

fo

Hóskvøld hevur Kringvarpið sent føroyskar dokumentarsendingar í sjónvarpinum. Sendingarnar hava
varpað ljós á ymisk viðurskifti í føroyska samfelagnum. Sí fylgiskjal um hesar sendingar.

f.

Á heysti 2014 vórðu 10 talkshow sendingar á skránni sunnukvøld við heitinum Sjá. Hetta var ein
studiosending við trimum gestum, har Heini í Skorini var vertur.

kv

Á sumri í fjør var íslendska røðin Orðabragd við føroyskum teksti á skránni seks týskvøld.

á

Mikukvøld í 2014 hevur Savnsgull verið í sjónvarpinum, sum eru eldri føroyskar sendingar. Sama
kvøld var sendingin Speki á skránni, sum er ein vísindaligur fyrilestur. Í røðini Speki, sum er gjørd í
samstarvi við Fróskaparsetur Føroya, vóru 16 fyrilestrar á skránni í hesum umfari.

Av
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Tvær sendingar av “25 min” vóru á skránni í fjør; samrøða við Ken Hensley úr rokkbólkinum Uriah
Heep, sum varð týdd til føroyskt og ein samrøða við Stanley Samuelsen.
Langa fríggjadag sendi Kringvarpið eina sending um Føroya Symfoniorkestur og 2. Páskadag eina
konsert við Stanley Samuelsen.
Á jólum var sending við Havnarkórinum og Ólavi Hátún, jólakonsert við Betesdakórinum og sending
um Útoyggjastevnuna við Gjógv. Eisini fóru vit upp á gólv 2. jóladag. Gamlaárskvøld høvdu vit 3
tímar langa nýggjárssending. Bæði á jólum og á nýggjárinum høvdu vit fýra tekstaðar familjufilmar.
Á ólavsøku var eisini nógv í sjónvarpinum; KvF sendi setanina, hevði eina kvøldsending, sendi
guðstænastuna, skrúðgonguna, sangin undir tinghúsinum og tingsetuna. KvF sendi eisini føroyskan
dans í sjónvarpinum á ólavsøku.
Í útvarpinum eru he s a r sendingar flokkaðar undir høvuðsbólkin mentan; Mentanarcafe’in, Meg
Minnist, Stafettin, Vinnulívsgesturin, Við Tórði á túri, o.l.s. Í undirbólkinum infotainment eru
sendingar sum Góðan Morgun Føroyar, Brunsj, Tíðarinnar bakspegil Quiz, á Quistinum, Surk,
Also, Kyn og kenslur, Reiðrið og Vikuskiftissendingin.
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Í undirbólkinum list er sendingin Mentanarcafe’in.
Í undirbólkinum drama er jólaleikurin Nivinaja og útvarpsrøðin Mórugøta.
Í undirbólkinum bókmentir hevur Kringvarpið havt upplestur av fleiri skaldsøgum til
ung og vaksin, sum fyri ein part eisini eru viðgjørdar í sendingini Mentanarcafe’in. Morgunsendingin
hevur eisini havt táttin “Lesikrókurin”, har bókmentir verða umrøddar.
Undirbólkurin undirhald hevur haft prikið og klummuna fríggjamorgun í GMF.
Útvarpið hjá Kringvarpi Føroya sendir eisini frá flestu merkisdøgum í samfelagnum, so sum
Grækarismessuhald, Flaggdagshald, 1. Maidagshald, Mentanarvirðislønir landsins o.a. Eisini sendir
útvarpið frá kjakfundum ísv Torradagar, Sjómannadagar osfr.

fo

5.2.3 ÁTRÚNAÐUR

kv

f.

Útvarpið hjá Kringvarpinum hevur sent morgunlestrar 6 dagar um vikuna og Guðstænastu ella møti
hvønn sunnu- og halgidag. Hetta heilaga evangeliið skrivar er hvønn leygardag, og sendingin Credo,
sum varpar ljós á menniskjakor, átrúnað og etiskar/moralskar tvístøður, er sunnumorgun. Í
sjónvarpinum hjá Kringvarpinum er guðtænasta ella møti hvønn sunnudag og halgidag annars, og
sunnukvøld er andakt á skránni.

fr

á

Á vári 2014 royndi KvF ein nýggjan leist við morgunlestrinum, har børn í nakrar vikur
skrivaðu og lósu lestrarnar. Átakið eydnaðist væl, og fólk høvdu jaligar viðmerkingar,
so tað verður helst roynt aftur.

Av
rit

Í juni var norðurlendsk sálmafagnaðar stevna hildin í Føroyum. KvF sendi stásiligu
guðstænastuna úr Christianskirkjuni í útvarpi og sjónvarpi, og henda guðstænasta varð
eisini send í ymsum norðurlendskum sjónvørpum.
Á nýggjárinum sendi KvF eina nýggjársgudstænastu í sjónvarpinum. Gudstænastan
varð tikin upp í november, og eini 550 fólk vóru í kirkju.

5.2.4 ÍTRÓTTUR
Í sjónvarpi hava vit sent 3-2 mánakvøld, og í útvarpinum hava vit sent Bóltin sunnudag seinnapart.
KvF framleiddi/sendi steypafinalurnar í hond- flog- og fótbólti, FM í svimjing, FM í borðtennis,
badminton og judo og FM í fimleiki. KvF sendi eisini 4 undandystir hjá fótbóltslandsliðnum.
Áðrenn HM endaspælið í fótbólti í Brasil sendi Kringvarpið HM-fótbóltsfinaluna í 1958 - Suni
Merkisstein og Jóannes Jakobsen gjørdu viðmerkingar til dystin.
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Sent varð frá øllum sjey kappróðrunum, bæði í útvarpi og live-stream á heimasíðuni.
Umframt var ein róðrarsending í sjónvarpinum mánakvøld.
Umframt FM í svimjing sendi KvF eisini beinleiðis, tá Pál Joensen í summar svam
EM finalu í 800 og 1500 m, og tá hann svam HM-finalu í desember.
Harafturat sendi KvF eina sending frá “Battle of the North”, sum er kapping millum
sterkar menn.
Og seinast í desember sendi KvF “árið ið fór” í ítrótti.

5.2.5 BØRN OG UNG

f.

fo

Á sjónvarpsskránni hava vit havt føroyskt og føroyska tilfar til børn. Teknirøðir og animatiónir við
føroyskum røddum, ið yrkisleiklistafólk hava lisið, hava verið vikuliga týsdag, mikudag og
hósdag. Føroyska barnasendingin “Alt í einum” hevur verið á skránni 26 fríggjakvøld.

kv

Barnaútvarpið hevur verið sent hvønn gerandisdag. Leygardag hava vit í útvarpinum sent
barnasendingina “Kringlan” og sunnudag “Sunnudagsløtuna”.

á

Á heimasíðuni hevur ungdómurin røkt ungdómsportalin Roddin.fo, og ungdómssendingin Reiðrið
hevur verið í útvarpinum – bæði hava fingið góða undirtøku frá ungfólki.

fr

Arbeitt hevur eisini verið við einari hjásíðu til kvf.fo, sum skal vera til børnini. Og ½ starv aftrat er
sett til børnini og heimasíðuna.

Av
rit

Í desember sendu vit Jólakongin, ið er ein norsk sjónvarpssending í 24 pørtum, sum er týdd og
versionerað, tvs. røddirnar eru føroyskar. Partarnir vóru 25 min hvør. Í útvarpinum var nýskrivaður
jólakalendari við nýgjørdum tónleiki í átjan pørtum á 12 min.
Jólaaftan var telefonprát við jólamenninar og jólatræshald í útvarpinum, og í sjónvarpinum “Meðan
vit bíða”. 2. jóladag sendi KvF “Trøllini og jólaskipið”.
5.2.6 TÓNLEIKUR
Í sjónvarpinum hava vit sent familjukonsertina og nýggjárskonsertina hjá Føroya
Symfoniorkestri, umframt ymsar aðrar konsertir, eitt nú frá Summarfestivalinum.
Í útvarpi hava sendingarnar m.a. verið: Plátubarrin, Rót og rútma, Norðurljóð, Bolero, Mono,
Chorus, Jazzofonin, Føroyskur tónleikur, Upp á tá, Hittvarpið, Mixvarpið, Døgurðabeatin,
Kringrásin, Temaløg, Nýggjárskonsert og aðrar konsertir.
Morgunsendingin hevur fleiri fríggjadagar havt beinleiðis framførslur, har nýggir tónleikabólkar
og nýggj nøvn sleppa framat at syngja og spæla.
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Kringvarpið hevur ein tónleikasamskipara, sum samskipar alt tónleikaøkið í Kringvarpinum.
Hesin skal m.a. tryggja, at Kringvarpið hevur ein fjølbroyttan og virknan tónleikapolitikk.

5.2.7 UNDIRVÍSING
Skúlar hava umbiðið tilfar úr Kringvarp Føroya, og lærarar hava biðið um eintøk av
sendingum. Morgunsendingin í útvarpinum hevur havt táttin Orð um orð, har ymisk málkøn fólk
hava svarað spurningum frá lurtarunum.
Kringvarpsfólk vitja av og á skúlar, har greitt verður frá um journalistikk og etikk.

fo

Arbeitt verður støðugt við at gera allar sendingar tøkar, soleiðis at einstaklingar og stovnar lætt og
skjótt kunnu fáa atgongd til tilfarið, sum Kringvarpið framleiðir.

5.2.8 TÆNASTUR TIL FÓLK VIÐ BREKI

kv

f.

Kringvarp Føroya og Nám samstarva í sambandi við nýggju S-bøkurnar, sum ætlandi skulu
brúkast til undirvísing í framtíðini. Rættindaspurningurin skal fyrst fáast frá hondini.

Tíðindasendingin Dagur og Vika varð deyvatulkað í 2014.

fr

á

Fyri at betra um tænastuna til deyv varð ein roynd gjørd á heysti 2014 at live-tulka
sjónvarpstíðindini. Royndin gekk væl, men Teknsmálstulkatænastan hevði ikki nóg nógvar
tulkar at halda fram við royndini. Játtanin til Deyvatulking er 335.00 krónur,

5.2.9

Av
rit

Kringvarpið hevur eisini í 2014 tekstað alt fleiri sendingar, eitt nú endursendingarnar av
Spískamarinum og aðrar sendingar.
SENDINGAR ÚTI UM LANDIÐ

Við Tórða á Túri er vikulig sending sum vitjar øll økini í landinum og greiðir frá gerandisdegnum á
bygd og í bý. Harafturat eru nógvar av sendingunum hjá Kringvarpinum regluliga kring landið. Eitt
nú kunnu vit nevna útvarps- og sjónvarpstíðindini, Góðan Morgun Føroyar og aðrar sendingar við.
Spískamarið er sendirøð í átjan pørtum, tí at allar oyggjarnar, onkur meira og onkur minni, skulu vera
partur av sendirøðini.
Kringvarp Føroya er fyri allar føroyingar, og tí er týdningarmikið, at stovnurin javnan hevur tilfar úr
økjunum úti kring landið.
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6 FÍGGJARLIG TØL

6.1 VERANDI INNTØKUSTØÐIÐ OG RAÐFESTINGAR
Framleiðslan ella beinleiðis útreiðslurnar hjá Kringvarpi Føroya í 2014 vórðu 30 mió. kr. Hetta er
kostnaðurin at reka deildirnar; Aktuelt, Mentan og partin av Tøknideildini, sum er framleiðsla.
Óbeinleiðis útreiðslurnar í 2014 vórðu góðar 27 mió. kr. Hetta er kostnaðurin at reka Fyrisitingina og
tann partin av Tøknideildini, sum ikki er framleiðsla. Harafturat eru útreiðslur til rættindi, íløgur og
rentur & avskrivingar.
Býtið millum útreiðslurnar sæst í talvu 1 niðanfyri:
Óbeinleiðis

fr

á

kv

Aktuelt
9.888.482
Mentan
11.027.691
Tøkni
9.101.606 13.128.850
Fyrisiting
6.435.264
Rættindi
3.476.679
Íløgur
3.722.140
Rentur og avskrivingar
351.696
Í alt
30.017.779 27.114.629

fo

Beinleiðis

f.

1.000 kr

Av
rit

Talva 1 oman fyri vísir, at deildin Tøkni fevnir um bæði beinleiðis og óbeinleiðis útreiðslur, tí partur
av starvsfólkunum á Tøkni hava við beinleiðis framleiðslu at gera.
Talvan 2 niðan fyri vísir, hvussu beinleiðis útreiðslurnar hjá KvF vórðu býttar í mun til flokkingarnar
í Public Service sáttmálanum.
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Beinleiðis útreiðslur

fo

Deild
kr.
kr.
%
5.2.1
Aktuelt/GMF/Heimasíða
9.888.482 32,9%
5.2.2
Mentan:
11.027.691 36,7%
5.2.2.1-4 - Mentan
4.957.683
5.2.3
- Átrúnaður
723.105
5.2.4
- Ítróttur
986.419
5.2.5
- Børn og Ung
2.258.059
5.2.6
- Tónleikur
393.338
- Skrá, ógreinað v.m.
1.709.087
Tøkni framl.
9.101.606 30,3%
Beinleiðis útreiðslur
30.017.779
Óbeinleiðis útreiðslur
Samanlagt KvF
30.017.779

kv

f.

Talva 2 oman fyri vísir, at 33% av beinleiðis útreiðslunum fara til tíðindi og aktuelt, sløk 37% fara til
Mentan, og 30% fara til Tøkni.
Talva 3 niðan fyri vísir, hvussu óbeinleiðis útreiðslurnar eru býttar:

kr.
kr.
4.499.785
1.935.479 6.435.264

fr

Av
rit

Upphæddir í kr.
Fyrisiting, lønarpartur
Vørur og tænastur

á

Óbeinleiðis útreiðslur

Tøkni, lønarpartur ikki framleiðsla
KT, húsakostnaður, akfør, samskifti o.a.

Rættindi ísv tónleik, upplestur og sendingar
Íløgur, leiga og viðlíkahald
Avskrivingar, skuldarar
Óbeinleiðis útreiðslur
Beinleiðis útreiðslur
Samanlagt KvF

5.823.916
7.304.934 13.128.850
3.476.679
3.722.140
351.696
27.114.629
0
27.114.629
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6.2 VÆNTAÐ FRAMLEIÐSLA Í 2015

Av
rit

fr

á

kv

f.

fo

Kringvarp Føroya metir, at lutfalsliga býtið millum sendingarnar í 2014 verður á leið tað sama. Stýrið
fyri Kringvarp Føroya hevur ásett, at Aktuelt og Barnaøkið skulu raðfestast, so tað fer at síggjast.
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