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FYLGIBRÆVIÐ (SÍ NIÐANFYRI): 
 
Hagtøl um Gransking og Menning í Føroyum 
Hagtøl um gransking og menning í Føroyum (í almenna og privata sektorinum) verða nú ment av 
Granskingarráðnum í samstavi við Hagstovuna. Ein spurnakanning skal útvega hesi hagtøl og vitan, og  úrslitið 
av hesari kanning skal almannakunngerast í einari frágreiðing. 
 
Endamálið við granskingarhagtølunum er at gera eina heildaruppgerð av samlaða arbeiðsinnsatsinum og 
útreiðslunum av granskingini og fíggingini av henni í 2003. Gransking og nýskapan verða mett at vera ein 
týdningarmikil fortreyt fyri, at kappingarførið í búskapinum støðugt verður bøtt, sum so aftur hevur týdning fyri 
vælferð o.s.fr.  Úrslitini av hagtølunum skulu millum annað nýtast til orðaskifti og menning av tí føroyska 
granskingar-, nýskapanar- og vinnupolitikkinum. Brúkarar heima eru vinnufeløg (arbeiðsmarknaðarfeløg) og 
almennir myndugleikar og onnur. Eisini skulu hagtølini verða grundarlag fyri sammeting við onnur lond. 
Hagtølini eru grundað á altjóða (OECD) standardir og fyriskipanir. 
 
Hvussu innsavningin er skipað 
Spurnakanningin verður framd um internetið. Eitt spurnaskjal er gjørt til endamálið. Vegleiðing er eisini gjørd, 
sum greiðir frá, hvussu tey hugtøk, ið eru nýtt, skulu tulkast, og hvussu spurningarnir í spurnaskjalinum skulu 
svarast. Ein teldupostur (hesin) verður sendur út til stjórar ella aðrar persónar á stovninum, ið skulu leggja 
soleiðis til rættis, at spurnaskjølini verða so væl svarað sum gjørligt. Allir stovnar, ið granska ella møguliga 
granska, fáa teldupost við: 
 

• Einum spurnaskjali, ið skal prentast út 
• Eini vegleiðing, ið eisini skal prentast út.  
• Einum leinki til ta elektronisku útgávuna av spurnaskjalinum, ið endaliga skal fyllast út og sendast 

Hagstovuni. Hetta leinki er niðast í hesum telduposti. 
 
Øll aðalráðini fáa eisini spurnaskjal, hóast tey møguliga ikki fremja nakra gransking. Tað er týdningarmikið, at 
aðalstjórar á virknan hátt leggja til rættis soleiðis, at stovnar undir ráðnum, ið hava fingið spurnarskjøl, svara 
teimum. 
 
Brúkarar kunnu brúka prentaða spurnaskjalið og vegleiðing til fyribils útfylling av skjalinum. Skjalið er umfatandi, 
og trupult verður at fara beint inn á elektroniska skjalið og leggja svarini inn uttan nærri fyrireiking.  
 
 
Tíðarfreist er fríggjadagin 24. septembur 
Allar eindir og stovnar verða vinarliga biðin um at svara spurnaskjalinum. Hetta hevur stóran týdning fyri 
góðskuna á hagtølunum og hvussu álítandi tey verða. Tað er eisini týdningarmikið at fáa svar frá teimum 
stovnum, ið ikki hava havt granskingar- og menningarvirksemi. Granskingarráðið og Hagstovan vita væl, at tað 
kann verða ein avjóðing at svara skjalinum, men vónandi kunnu vit við skrivligum vegleiðingum og virknari hjálp 
lætta um tilgongdina so væl sum gjørligt.  
 
Vinarliga 
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