ein tíðarhóskandi
býur
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Eitt tíðarhóskandi samfelag
krevur ein tíðarhóskandi bý
Framsókn miðar móti einum tíðarhóskandi samfelag, har persónliga,
vinnuliga og tjóðskaparliga frælsið gerst alsamt sterkari.
Høvuðsstaðurin er drívmegin í okkara menning,
og tí er tað sjálvandi, at vit samstundis stremba eftir
at gera Havnina støðugt meira tíðarhóskandi.
Seinastu mongu árini er nógv gott hent í
kommununi, og tað fegnast vit um og takka
skiftandi býráðum fyri. Men avbjóðingar troka
seg eisini á. Tað eru serliga hesar avbjóðingar,
sum fáa okkum at halda, at brúk er fyri Framsókn
í býráðnum.
Í komandi tíðum krevst kynstrið at gera Havnina og
alla kommununa enn framsøknari, samstundis
sum vit framtíðartryggja hana – bæði viðvíkjandi
grundleggjandi tænastum og búskapinum.
Hetta krevur, at vit gera íløgur í undirstøðukervið
og fólkið. Og hetta krevur eisini, at vit tora at
tálma vøkstrinum í rakstrarútreiðslunum hjá
bæði kommunum og landinum.

Tólv fólk bjóða seg fram vegna Framsókn at stýra
kommununi – sjey kvinnur og fimm menn. Vit
eru samd um at flyta kommuna, so hon
• varðveitir og styrkir sína støðu sum savnandi
høvuðsstaður hjá øllum føroyingum
• aftur gerst tann vinnuvinarligi og vinnusterki
býurin við størri arbeiðsplássum, smærri handverksvinnum og nýskapandi virkjum
• styrkir sína støðu sum miðdepilin fyri hægri
lestur, vitan, fróðskap og gransking
• tryggjar øllum sínum borgarum fjølbroytni,
tolsemi og umstøður til framburð
• loyvir vaksandi matstovuvinnuni at vaksa víðari
• er eyðkend av einum sunnum dynamikki
millum privat og alment virksemi
Góði borgari í Tórshavnar kommunu – bæði á
bygd og í býi. Eitt tíðarhóskandi fólk velur eitt
tíðarhóskandi býráð.
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Fólk skulu hava okkurt
at búgva í
Vantandi bústaðir í høvuðsstaðnum er ein stór avbjóðing. Framsókn vil inn í
býráðið at tryggja ein tíðarhóskandi bústaðarpolitikk komandi fýra árini.
Í framtíðini skal kommunan altíð hava tøk
grundstykki á goymslu at selja fólki. Høvuðs
staðurin megnar ikki at taka ímóti teimum
nógvu fólkunum, sum droyma um at seta búgv
her. Kommunan hevur onga goymslu. Orsøkin
er rætt og slætt tann, at undanfarin býráð hava
ikki hugt nóg langt fram í tíðina. Tá ið góðar tíðir
eru, ber altíð til at sleppa av við grundstykki.
Uppgávan hjá kommununi er at keypa lendi,
slætta og gera stykkini byggibúgvin. Kommunan
skal á hvørjum ári útvega 40 nýggj grundstykki.
Enn fleiri framfýsin fólk skulu velja at búgva í
Tórshavnar kommunu. Men øll sleppa ikki upp í
part, tá ið grundstykki verða lutað út. Býrt tú ikki
í kommununi, fært tú ikki tillutað grundstykki.
Hetta vil Framsókn broyta. Øllum skal standa í
boði at vera við í lutakasti um grundstykki, hóast
tey ikki búgva í kommununi frammanundan.
Soleiðis vaksa vit um atdráttarmegina. Okkara
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forsøgnir siga, at eini 10 familjur aftrat høvdu
flutt í kommununa árliga í ringum tíðum og 25
familjur aftrat í góðum tíðum.
Nú skulu fleiri íbúðir til lesandi byggjast. Hetta
ger tað bæði lokkandi hjá ungum fólki at
taka útbúgvingina í Føroyum og gevur eisini
okkara vaksandi býi ein dragandi stórbýardám.
Komandi fýra árini fara vit at raðfesta eina
lund við 120 lestraríbúðum í Álakeri – ella úti
á Rundingi – í Havn. Økið er nær gransking
og útbúgving. Til gongu er stutt til Setrið á
Debesartrøð, Landssjúkrahúsið, Vinnuháskúlan
og Havstovuna. Og eitt hanagleiv burtur er
miðbýurin.
Hetta fara vit at gera:
•  Altíð tøk grundstykki
•  Øll sleppa framat grundstykkjum – eisini útisetar
•  120 Lestraríbúðir

Fólk aftur í miðbýin
Sambært Tórshavnar kommunu búgva bara trý fólk í miðdeplinum í
Havn. Vit í Framsókn eru fullvís í, at hetta er við til at minka virksemið í
býnum munandi eftir arbeiðstíð.
Í Framsókn hava vit eitt ítøkiligt boð upp á,
hvussu vit fáa fólk aftur í miðbýin: Tað gera vit
við at loyva fólki at búgva her.
Ein fortreyt fyri hesum er, at kommunan
sleppur sær av við ognir í miðbýnum,
tí privatfólk fara at skapa meira lív, tá ið
kommunan ikki eigur meginpartin av
bygningunum. Bara í miðdeplinum, har trý
fólk búgva, eigur kommunan 16 bygningar.
Og innan fyri gula rundingin eigur kommunan
oman fyri 40 bygningar.

bæði lív og eina nýggja tilveru aftur í miðbýin,
loyva vit bara fólki framat.
Parkeringshús skal eisini byggjast í miðbýnum.
Framsókn ímyndar sær, at hetta kann gerast í
samstarvi við tað privata. Á fíggjarætlanini eru
settar 25 milliónir krónur av til parkeringshús.

Miðbýurin skal hýsa íbúðum, sum livandi,
virkin fólk búleikast í. Skrivstovur, teldurúm og
goymslur verða skift út við íbúðir – eisini eftir
arbeiðstíð.
Vit fara undir at gera okkum eina tíðarhóskandi,
deiliga Havn og eru sannførd um, at vit fáa
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Ein blómandi ferðavinna
Ferðavinnan skapar gleði og lív, og tað er deiligt at síggja fleiri fólk í
havnargøtum, fólk at tosa við og læra av.
Ferðafólk skunda undir menningina í býnum,
fleiri matstovur bera seg og alsamt fleiri
tænastur spretta burtur úr teimum nógvu
møguleikum, sum ein væl rikin ferðavinna
skapar; útferðir, gistingar og mangt annað.
Tað er umráðandi, at okkara høvuðsstaður fær
ein støðugt meira altjóða dám. Og ferðavinnan
slóðar fyri, at vit flyta okkum fram og lyfta
okkum upp. Vit hyggja eftir okkum sjálvum á
nýggjan hátt, kenna tjóðskaparkensluna og
seta okkum sjálvum størri krøv.
Vit hava einastandandi rávørur, og tí eru so
nógvir spennandi møguleikar fyri at skapa
nógv fleiri arbeiðspláss við fleiri ferðafólkum í
landinum. Ferðafólkini eta úti, brúka býin og
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tænastur. Soleiðis kann ferðavinnan eisini geva
havnarfólki íblástur.
Tað er lættari at selja okkum við eini góðari
søgu, og Havnin skal altíð vera ein góð søga.
Tað skal vera áhugavert og lætt at vera ferðafólk
í Havn. Ferðafólkini skulu stórtrívast í Havn, og
vit skulu smittast av teirra eldhuga og góðu
upplivingum í landinum.

Høvuðsstaðurin skal hava
menningar- og granskingardepil

Mentanarbýurin Tórshavn filmur á løriftið

Tórshavnar kommuna skal taka stig til at stovna ein menningardepil
saman við vinnulívinum, Fróðskaparsetri Føroya, Granskingarráðnum,
Havstovuni, sjúkrahúsverkinum og øðrum.

Komandi árini skulu vit miðvíst skapa filmi góðar umstøður í Føroyum.
Vit síggja longu ídni og ein hugtakandi vilja at arbeiða við filmi serliga
millum ung.

Søgan um saltsøluna og kommunalu
bygningarnar á Vestaru Bryggju hevur verið
lítið virðilig. Oman fyri 100 milliónir krónur eru
brúktar, og fólk standa spyrjandi. Nú stendur
bygningurin har, og nú skulu fólk inn í hann.

Tað er lætt at ímynda sær, hvat tað kann skapa
av samvirkni, at landsins gløggastu høvd
gerandis kunnu hittast undir somu lon.

Landið hevur sína uppgávu, privat gera sítt, og
so skal Tórshavnar kommuna eisini á pallin og
styðja filminum sum vinnu.

Depilin skal við støði í náttúrugivnu
møguleikum okkara skapa og troyta
nýggjar, slóðbrótandi vinnugreinar til
alheimsmarknaðin.

Framsókn sær stórar møguleikar í filmi í
Føroyum. Tað nælir, og nú skulu spírarnir
vætast. Filmur styrkir og bjóðar okkara samleika
av. Og so er filmur eisini vinna, sum alsamt
fleiri fólk kunnu liva av. Til tess at seta ferð á
filmsvinnuna er uppgávan hjá kommununi í
trimum:

Fróðskapur og vitan er sjálvsagd drívmegi í
einum framkomnum høvuðsstaði við virðing
fyri sær sjálvum. Í Framsókn hava vit eina visjón
um at savna vitan – vinnu, fyrisiting, fróðskap
og gransking á Vestaru Bryggju. Vit miðsavna
vitanarvirksemið og skapa soleiðis neyðuga
dynamiska umhvørvið. Vinnuvend gransking
verður umráðandi partur og fer at virka í sama
umhvørvi sum vinnan sjálv. Á tann hátt kann
granskingin lættari taka støði í tí vitanartørvi,
sum vinnan hevur fyri at menna seg.
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Umframt at føroyski samleikin fær gagn av
íløgum í film, verða nýggj størv skapt í eini
skapandi vinnu, og so fara serliga útlendskar
verkætlanir, sum verða lutvíst tiknar upp í
Føroyum at skapa vitan um land okkara, og
hetta gagnar ferðavinnuni. Framsókn hevur á
fíggjarætlanini sett av 12 milliónir krónur til at
menna filmsvinnuna í Føroyum.

• 2 mió. krónur árliga verða lætnar til føroyskar
filmsframleiðarar
• 1 mió. krónur árliga verður sett av at draga
útlendskar filmsverkætlanir henda vegin
• Filmsfólk fáa høli í Smiðjugerði, tá ið tekniski
skúli flytur út.
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Liberalar upplatingartíðir
Tíðin er fyri langari tíð síðani farin frá viðtøkuni um skeinkistøð í Havnini,
sum áleggur vinnurekandi at steingja virksemið, tá ið kundarnir hugna
sær.
Lógir og reglur í samfelagnum, sum vit liva í,
skulu spegla ynskini og tørvin hjá okkum, sum
búgva her. Í Framsókn vilja vit hava fleiri at flyta
heimaftur. Og tí er eisini neyðugt at lurta eftir
teimum. Tí hvørjar Føroyar og hvønn bý vilja tey
gerast partur av og verða við til at skapa?

Framsókn heldur, at vit skulu loyva fólki
og vinnu at blóma og ikki seta forðingar.
Skeinkistøð, barrir og kaffistovur skulu sleppa at
hava longri opið. Málið hevur skund, tí fólk vilja
hetta, og tænastuvinnan veksur skjótt. Henda
broyting er ein natúrligur partur av einum
tíðarhóskandi býi.

Í Framsókn vilja vit sleppa av við óneyðugt
alment formyndarí, sum forðar privatu vinnuni
at virka til fulnar og nøkta tørvin hjá fólki.
Veitingarstøð skulu sjálv sleppa at áseta,
nær tað passar teimum best at veita sína
tænastu. Tað, sum nú skal gerast, er hetta:
Uttanríkis- og Vinnumálaráðharrin skal fyrst
gera eina broyting, og síðani verður viðtøkan
fyri skeinkistøð í Tórshavnar kommunu broytt í
býráðnum.
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Lægri skatt - nógv varnari
fíggjarpolitikk
Fíggjarpolitikkurin skal virða, at tað er borgarin, sum fíggjar
kommunala virksemið. Framsókn vil hava skattin niður.
Kommunan skal tæna borgaranum og
tryggja, at tað verður rikin ein skynsamur
og ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur. Vit hava
góðar tíðir í løtuni, og Tórshavnar kommuna
er væl fyri. Fíggjarliga er onki til hindurs fyri, at
kommunan veitir tænastur á høgum stigi.
Tað hevur eyðkent politikkin í farna valskeiði,
at fíggjarstýringin hevur verið tilvildarlig og
ov lítið miðvís. Bygningar keyptir so hissini
og í skundi; bygningar sum geva nýggjar
trupulleikar heldur enn at loysa teir. Eitt dømi
um ónøktandi fíggjarstýring. Nógvar milliónir
eru brúktar, sum ikki koma borgaranum
til góðar. Hetta er greitt tekin um, at tað
verður kravdur ov nógvur skattur inn, og at
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kommunan við skynsamari fíggjarstýring
kann tryggja sama tænastustig við lægri
skattainntøkum.
Framsókn fer at virka fyri, at skattaprosentið í
Tórshavnar kommunu verður lækkað, og at
kommunan hevur eitt íløguloft.

Skattakrónur til kjarnutænastur
Kjarnutænasturnar mugu koma í fyrstu røð, tí tær eru hornasteinurin,
sum ger nútímans familju- og arbeiðslívið gjørligt.
Kommunan veitir okkum týðandi tænastur.
Men vit mugu skilja ímillum vælferð sum
heild og kjarnutænastur. Kommunalar
kjarnutænastur eru serliga tænastur til børn,
ung og eldri.
Hetta er ikki longur ein spurningur um
hugburð – kjarnutænastur eru minsta treyt og
tilverugrundarlagið undir einari tíðarhóskandi
kommunu.

Hetta eru tænastur, sum vit kunnu bólka sum
kjarnutænastur – umframt tænastur á økjunum
Ferðsla & Umhvørvi, Bústaður & Bygging og
Frítíð & Mentan. Borgarin væntar dygd og
veitingartrygd. Men tað má altíð sampakka við
skattatrýstið, ið kommunan leggur á einstaka
borgaran. Men er tað nú altíð so? Ofta standa
vit spyrjandi, tá ið almennur peningur verður
brúktur, og politiskt oyðsl tigandi verður
góðtikið.

Børn fara vanliga á stovn um 1 ára aldur,
halda fram í barnagarði til 6 ára aldur, síðani
í fólkaskúla til tey eru eini 15-16 ár. Eitt langt
virkið arbeiðslív er unt teimum flestu, og tá
ið lívsins kvøld dagar undan, og summi ikki
megna meira sjálv, er tørvur á røktarheimi
ella búplássi, ið tekur sær av veika eldri
borgaranum.
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Lutfallið millum kommunalt og
privat má broytast
Tað er uppgávan hjá kommununi at skapa karmarnar fyri einum
lívligum býi, har allir borgarar trívast og hava møguleika fyri at
mennast. Tað eru fólkini, sum eru hetjurnar og skapa lív og trivnað kommunan skal styðja hesum.
Í dag hevur kommunan ognartikið frælsa
vinnuliga framtakið, hetta hevur ført við sær,
at fólk gerast óvirkin, og mentanin verður hon,
at ov nógv hyggja at, bíða og krevja heldur
enn at vera drívmegin. Kommunan tekur á
seg leiklutin sum íverkseti, og samstundis er
kommunan farin í kapping við mentanarlív
og vinnulív í kommununi. Hetta má vendast
ongantíð ov skjótt.
Nógv sera góð hugskot birtast alla tíðina,
men sjálvandi hevur ongin hug at kappast
við kommununa. Kommunan skal ikki skipa
fyri tiltøkum, sum bera seg á handilsligum
grundarlagi og eigur ikki at reka eitt alment
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kampingpláss, sum er vinna burturav og ikki
ein kommunal tænasta.
Kommunan ger seg til hetjuna, heldur
enn at loyva borgarunum í kommununi at
gerast hetjur. Liggur frælsa framtakið ikki hjá
borgaranum, men hjá kommununi, kennir
borgarin ikki á sær eina ábyrgd fyri at vaksa
og blóma, og ognarkenslan fánar. Tað er sera
umráðandi at privat vinnurekandi sleppa at
reka vinnu, uttan at kommunan kappast við
váðafúsa íverksetan. Vit skulu hava eitt frælst
vinnulív í Havn.
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Vit lata Havnará upp

Aldrandi borgarar

Fjald undir asfalti, betongi og stáli rennur Havnará enn sum áður. Onkur
helt kanska einaferð, at tað var snilt at loka hana inni. Men í dag er hetta
gomul hugsan.

Framsókn vil hava eina tíðarhóskandi tænastu til okkara eldru, sum
sampakkar við, hvussu tey eldru hava tað. Tað er ikki nøktandi, at ríkasta
kommunan í landinum framvegis í 2016 bara hevur ein bráðfeingislista.

At lata Havnará upp ávíst strekki í miðbýnum
er partur av einum tíðarhóskandi býi. Vit fáa ein
vakrari og inniligari miðbý, sum lyftir trivnaðin
upp hjá bæði okkum og komandi ættarliðum.

Støðan er óvirðiligt, og tí fara vit at broyta hana.
Okkara visjón fyri økið tekur støði í trivnaði,
tryggleika og lívsgóðsku hjá tí einstaka

Áin skapar lív, sál og grønan gróður í okkara
deiligu Havn.
Á okkara fíggjarætlan eru settar 8 milliónir
krónur av til at lata partar av Havnará
uppaftur frá Sverrisgøtu - millum Eik banka
og gomlu Telefonstøðina - og oman móti
Tinghúsvegnum.
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Hvør er trivnaðurin á ellis- og røktarheimunum,
og hvussu hava starvsfólkini tað? Hetta fara
vit at kanna. Hvat skal til fyri at kuta bíðilistan
niður? Vit mugu hugsa øðrvísi.

einsemi, tí okkara lívsháttur er so nógv broyttur.
Børnini og tey avvarðandi sum heild hava ikki
altíð tíð at vitja okkum hvønn dag, tí tey hava
eisini arbeiði, dreymar og egna familju. Hesa
broyting eru vit noydd at fyrihalda okkum til.
Tað privata skal kunna bjóða seg fram at loysa
nakrar tænastur í tann mun, tað er bíligari og
betri.

Vit skulu øll hugsa um okkara eldru, og hvussu
man hevur tað sum eldri íbúgvi í okkara
deiligu kommunu. Vit eldast jú øll. Hugsa tær,
hvussu tú vilt húsast, tá ið tú verður 70 ella 80
ár, er tað heima hjá tær sjálvum ella í einum
búfelagsskapi saman við fleiri um sama aldur?
Heima er best, men tað kann eisini verða í
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Føroyskt frálærutilfar til børnini
Førleikin í okkara samfelag má samsvara við tørvin í einari tíðarhóskandi
kommunu. Hetta krevur nýhugsan.
Á barnaárum verður grundin løgd undir okkara
víðari lívsleið. Eitt gott barnalív treytar, at vit
raðfesta barnaárini og arbeiðið, sum verður
gjørt við børnum.
Skulu børnini mennast væl, mugu vaksin hava
tíð og førleika at gera sítt arbeiði.
Raðfesta vit grønar stovnar, vaksa børnini upp
við einum umhvørvisvinarligum hugburði, sum
verður førdur víðari, til at verða tann mentanin,
sum er galdandi í okkara samfelag. Tað hevur
týdning fyri trivnað, heilsu og okkara umhvørvi,
at stovnarnir eru grønir.

Vilja vit, at vit her í Føroyum skulu duga okkara
móðurmál væl, er føroyskt tilfar neyðugt
bæði í fólkaskúlanum og á dagstovnaøkinum.
Innihaldið og tilfarið skal svara til áhuga og
førleikar, og tað hevur stóran týdning, at
lærutilfarið verður skipað og bygt rætt upp, fyri
at ágóði skal standast av tí. Føroyskt framleitt
tilfar, sum svarar til okkara mentan og samfelag,
eigur at raðfestast. Settar eru av 6 milliónir til
føroyskt frálærutilfar.
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Fjølhøll til ítrótt og altjóða tiltøk

Golfvøllur verður veruleiki

Høvuðsstaðurin skal hava eina innandura fjølhøll til ítrótt og altjóða
tiltøk. Hon skal menna ítróttin alt árið og skapa karmar til innandura
tiltøk í altjóða serflokki.

Havnin skal hava ein ordiligan golfvøll við 18 holum, og hann skal
gerast á Glyvursnesi.

Ein fjølhøll 145 metrar til longdar og 70 metrar
breið fer at styrkja føroyska ítrótt munandi og
halda privatum fyriskiparum framat at skipa fyri
tiltøkum í Føroyum, sum vit ikki hava sæð áður.
Uttanfyri kann veðrið skikkar sær, sum tað vil. Tí
inni í høllini fara okkara ítróttarfólk at taka seg
enn longur fram alt árið, og vit fáa somuleiðis
møguleika at njóta góðar upplivingar árið á
tamb. Krøv verða sett frá altjóða myndugleikum
um hædd á slíkari høll, og atlit verða tikin at
hesum, so hon líkur øll krøv.

Golf er ein av skjótast vaksandi ítróttini
í heiminum, og hon er sera góð til allar
aldursbólkar og ikki minst ferðafólk.
Í Íslandi spæla 10 prosent av fólkinum golf. At
greipa golf og ferðavinnu saman er framtíðin.
Her er møguleiki fyri stórum vøkstri, og tað eru
tey vælstillaðu ferðafólkini, ið leggja nógvan
pening eftir sær, ið spæla golf. Tey ferðast kring
heimin at royna nýggjar og øðrvísi golfvallir.

Íløgan fer uttan iva at gjalda seg innaftur, tí
ferðafólk fara at koma hendan vegin at spæla
golf. Á fíggjarætlanini eru settar 30 milliónir
krónur av til golfvøll.
Golfvøllurin ávirkar ikki ætlanina at gera altjóða
flogvøll á Glyvursnesi.

Loyvi mugu fáast til vega, so kommunan kann
keypa lendið á Glyvursnesi, og so skal vøllurin
við 18 holum gerast.

Framsókn hevur játtað pening til hesa
spennandi ætlan. Í uppskotinum til fíggjarætlan
eru settar av 48 milliónir krónur til endamálið.
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Ætlanirnar skulu gjaldast
Í Framsókn hava vit kannað fíggjarstøðuna og mett um búskapar
útlitini hjá Tórshavnar kommunu og burtur úr hesum gjørt okkara
egna uppskot um fíggjarætlan og íløguætlan fyri tey næstu fýra árini.
Vit meta, at fíggjarætlanin hjá Tórshavnar
kommunu fyri 2017 kann hava 170 milliónir
krónur í avlopi áðrenn íløgur og avdrátt. Tá hava
vit roknað við einum vøkstri í skattainntøkunum
upp á 5,6 prosent.
Í fíggjarætlanini hava vit inntøkuført 10 milliónir
krónur, sum kommunan kann spara í rakstri
við at útveita vørukeyp og tænastur til privatar
veitarar.
Í íløguætlanini fyri 2017-2020 ætla vit í Framsókn,
at kommunan skal gera íløgur fyri tilsamans 500
milliónir krónur. Í meðal gevur hetta 125 milliónir
krónur í íløgum árliga. Tað verður fíggjað við
rakstraravlopinum, og restin verður latið út
sum skattalætti. Íløgurnar verða samskipaðar
við landið, so borgarin fær sum mest burturúr
hvørjari skattakrónu.
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Framsókn vil hava Havnina at gerast ein
tíðarhóskandi býur, sum hevur styrkina at
kappast við býirnar í grannalondunum um tey
ungu, tey skapandi og tey virkisfúsu. Framsókn
hevur tí í raðfesting síni valt at gera stórar íløgur
í vitanargrundað og vinnuskapandi átøk. Vit
vilja hava høvuðsstaðin at gerast ein lestrarog granskingarbýur, og vit bjóða nýggjar
fíggingarhættir fyri at koma nærri at hesum máli.
Framsókn sær fyri sær, at privatir íleggjarar eiga í
til dømis nýggjum lestraríbúðum.
Við 500 milliónum krónum í skilagóðum
íløgum kunnu vit komandi fýra árini veruliga
gera ein tíðarhóskandi bý. Nakrar av hesum
milliónunum hava vit markað til ávísar íløgur, og
ein partur stendur, sum vera man, ómarkaður til
aðrar íløgur, sum vit kunnu semjast við okkara
komandi kommunalu samstarvsflokkar um, at
tørvur er á.
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Vitja framsokn.fo
Á netsíðuni kanst tú millum annað fáa meira kunning um
politikk og valevni okkara og lesa valgreinir teirra.
Vilt tú stuðla ella gerast limur í Framsókn, kanst tú eisini gera
tað á framsokn.fo
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Framsókn setir frælsi fremst –
eisini í einum tíðarhóskandi býi
Persónligt frælsi, vinnuligt frælsi og tjóðskaparligt frælsi eru
grundleggjandi virði, ið Framsókn byggir sín politikk á.
Hesi trý frælsini flyta land og kommunu longst fram á leið.
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