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Virkisstrategi 2016 – 2020 
 

fyri Føroya Politi 
 
 
Yvirskipaða strategiin fyri Føroya Politi tekur útgangsstøði í okkara missjón um at virka fyri friði, 
trygd, lóg og landaskili í føroyska samfelagnum við fyribyrgjandi, hjálpandi og handhevjandi 
virksemi. Hon tekur eisini støði í okkara visjón um at gera tað á ein slíkan hátt, so at vit av 
borgarunum og av okkum sjálvum upplivast sum ein professionellur stovnur, sum gevur øllum eina 
góða tænastu og loysir okkara uppgávur á dygdargóðan hátt. 
 
Strategiin fyri 2016-2020 setur greiðar linjur fyri allar leiðarar og starvsfólk hjá Føroya Politi. Hon er 
við til at tryggja, at vit menna okkum tann vegin, sum víst verður til í yvirskipaðu strategiini hjá 
Politinum og Ákærumyndugleikanum fyri 2016 - 2020, samstundis sum vit til eina og hvørja tíð liva 
upp til tey krøv og tað, sum verður væntað av politinum í tí føroyska samfelagnum. 
 
Menningarrákini, sum taka støði í greiningum, sum eru gjørdar av Ríkispolitinum, verða mettar at  
fáa ávirkan á hóttaninar – bæði í altjóða samfelagnum og í danska ríkinum – og vil fyri nøkur og í 
størri ella minni mun helst eisini fáa ávirkan í føroyska samfelagnum. Tað bæði skal, og verður tikið 
hædd fyri tí í virkisstrategiini fyri Føroya Politi. 
 
Í aðra mátar er virkisstrategiin fyri Føroya Politi eisini orðað út frá eini meting av, hvørji arbeiðsøkir 
eru í brennidepilinum og sum vit fyrst og fremst skulu leggja áherðslu á fyri at ganga tørvinum í 
føroyska samfelagnum á møti. 
 
Við strategiini fyri 2016-2020 leggja vit enn størri dent á, hvussu okkara menningarmøguleikar 
betri kunnu gagnnýtast til uppgávuloysnir í mun til missjónina hjá politinum, sum samstarvsfelagi 
við aðrar myndugleikar og sum ein virðisøkjandi og lokkandi arbeiðsfelagsskapur. Hátturin, sum vit 
arbeiða eftir og tey mál, sum vit fara eftir, skulu geva meining bæði fyri leiðarar og starvsfólk í 
politinum og ikki minst fyri borgaran. Bert á henda hátt ber til at skapa virkisfúsni og góð úrslit hjá 
starvsfólkum og soleiðis eisini forstáilsi og viðurkenning i samfelagnum fyri okkara raðfestingar. 
 
Yvirskipaða strategiin er tí vend móti okkara egna bygnaði og okkara máta at skipa okkara arbeiðið. 
Vit skulu í allari skipanini, arbeiða við heildarfatan, framskygni og smidleika í okkara 
uppgávuloysnum. 
Ein hóskandi javnvág millum menning og rakstur er lyklaorðið fyri menningini av politiøkinum. 
 
Tey 3 málsøkini, sum eru útnevnd í strategiini fyri 2016- 2020, eru tey somu, sum ovasta leiðsla 
hevur sett út í kortið, sum politiøkið skal menna seg eftir tey komandi árini. Vit hava valt at arbeiða 
við hesum málsøkjum: Tryggleika, góðska og effektivitet og somuleiðis veita eina enn betri 
tænastu til borgaran. 
 
Á hvørjum ári verða gjørdar ítøkiligar og úrslitafremjandi ætlanir fyri hvørt av málsøkjunum. 
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Hugsanin við strategiini er, at vit fáa eitt framtíðar stýringsamboð, sum við fjølbroytni verður 
tillagað í tráð við at nýggj krøv og avbjóðingar vísa seg, at nýggir møguleikar vísa seg, ella at nýggj 
hugskot koma frá starvsfólkum, leiðarum og samstarvsfeløgum, men har tað yvirskipaða málið 
verður óbroytt. 
 
Strategiin skal virka fyri, at vit á ein framskygdan hátt í okkara missjón virka fyri tryggleika, friði og 
skili í føroyska samfelagnum við fyribyrgjandi, hjálpandi og handhevjandi virksemi og við at vit í 
samstarvi við aðrar partar í samfelagnum veita eina góða tænastu og loysa okkara uppgávur 
effektivt og við høgari góðsku. 
 
Í virkisstrategiini seta vit sum nevnt kikaran á: 
 

1. Tryggleika 
 

2. Góðsku og effektivitetur 
 

3. Veita góða tænastu til borgaran. 
 

 
l. Tryggleiki: 

 
Vi vilja við áhaldandi og við effektivum átøkum fyribyrgja og berjast móti teim mest álvarsligu 
ella mest ótryggleika skapandi brotsverkum og soleiðis tryggja, at borgarin í føroyska 
samfelagnum framhaldandi upplivir tryggleika. 
 

A. Vit fyribyrgja og berjast móti brotsverkum, sum raka borgararnar í gerandisdegnum, millum 
annað við at vera tilstaðar, har sum ófriður og ósemjur ella vandamiklar støður koma fyri. 
Vit arbeiða áhaldandi fyri at vera tilreiðar fyri at taka ímóti háttum við brotsverkum, og í  
hesum sambandi eisini taka serlig atlit til tøknifrøðilig brotsverk. Somuleiðis vilja vit við 
skjótum, samskipaðum og miðvísum átøkum saman við øðrum myndugleikum, fyribyrgja 
brotsverkum og ótryggleika skapandi atburði millum børn og ung. 

 
Vit vilja arbeiða við átøkum, sum serliga eru vend móti at fyribyrgja og berja niður: 
 

 Borgaravend brotsverk 
 

 Tøknifrøðilig brotsverk 
 

 Brot á ferðslulógina. 
 

B. Vit arbeiða uttan íhald fyri at menningaførleika okkara starvsfólk og útvega og gera brúk av 
tíðarhóskandi útgerð og loysnum, so vit á effektivan hátt kunnu handfara longu kend, men 
eisini nýggjar avbjóðingar í brotsmanna- og hóttanarmyndini. 
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Vit gera hetta fyri at tryggja: 
 

 At vit so langt sum gjørligt eru før fyri við egnum tilfeingi, at loysa tær mest vanligu 
uppgávurnar 

 

 At vit til eina og hvørja tíð hava eina samanseting av starvsfólkum, sum ger tað 
møguligt at brúka fólk til tær uppgávur, sum krevja politiførleika, og 

 

 At uppgávur, sum ikki krevja politiútbúgving, verða loystar effektivt og við høgari 
góðsku, samstundis sum arbeiðið móti brotsverkum verður stuðlað av samlaða 
tilfeinginum í politinum. 

 
C. Starvsfólkasamansetingin og talið av starvsfólkum verður ásett eftir hvørjar uppgávurnar 

eru, at tað altíð eru starvsfólk til staðar og verða brúkt á skilabestan hátt. 
 

Vit gera tað fyri at tryggja: 
 

 At borgarin, uttan mun til hvar hann í býr í Føroyum, hevur eina góða polititænastu 
 

 At vit altíð eru fyrireikaði at loysa nýggjar uppgávur, sum hava sín uppruna í 
broytingunum í føroyska samfelagnum. 

 
 
ll.  Góðska og effektivitetur: 
 
Vit vilja við effektivari visitering og sakarstýring og við brúk av hóskandi arbeiðshátti 
tryggja, at málsviðgerðin verður gjørd skjótt, lýtarleyst og við høgari góðsku. 
 

A. Vit skulu í málsviðgerðini av revsimálum tryggja, at málini verða avgreidd innan eina 
rímiliga tíð, soleiðis, at partarnir í málunum í minsta mun ávirkast av tí byrðu, som eitt 
revsimál viðførir. Samstundis skulu vit tryggja, at málini skjótast gjørligt verða kannaði so 
væl, at tey skyldigu kunnu rættarsøkjast og at ósek ikki verða rættarsøkt. 

 
Vit gera hetta við at: 
 

 Fyrireika arbeiðsgongdirnar og somuleiðis styrkja sakarstýringina og visiteringina av 
málunum 

 

 Gera brúk av verandi polititilfeingi, sum ikki er bundið av patruljuuppgávum, til 
málsviðgerð 

 

 Seta í verk eina áhaldandi góðskutrygging, soleiðis at málini undir málsviðgerðini í 
øllum lutum fáa fleiri virðir.  
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lll. Góð borgaratænasta: 
 
Vit vilja við flølbroytni og hóskandi samanseting og nýtslu av okkara starvsfólkatilfeingi og við 
nýtslu av tíðarhóskandi tøkniligum loysnum og arbeiðsháttum tryggja, at vit veita eina góða 
tænastu til borgaran, tá hesin hevur samband við politiið. 
 

A. Vit skulu tryggja eina tænastuvenda tilgongd til borgaran, so borgarin uppfatar okkum sum 
ein opnan, áhugaverdan og atkomiligan myndugleika. Hetta viðførir, at vit við áhaldandi 
arbeiða fyri, at borgarin hevur atgongd til eina góða og fjølbroytta polititænastu, bæði tá 
talan er um loysn av tryggleikaskapandi uppgávum og tá talan er um vegleiðing ella 
fyrisitingarligar uppgávur. 

 
Vit vilja stuðla uppundir eina góða, fjølbroytta og effektiva polititænastu við at: 
 

 Tryggja skjótt aftursvar 
 

 Menna aðrar patruljuætlanir enn í bili og á motorsúkklu 
 

 Tryggja og staðfesta at polititænastan er nærverandi  
 

 Styrkja uppgávuloysnirnar við íverksetan og brúki av einum Tænastudepli. 
 

B. Vi vilja gera røktina av okkara fyrisitingarligu uppgávum og hjálparfunksjón meiri virknar, so 
vit við brúki av sama ella minni tilfeingi, kunnu veita eina enn betri borgaratænastu. Vit 
skulu í hesum sambandi taka serligt atlit til at gagnnýta møguleikarnar við ábótum, sum 
kunnu fáast við talgildi og standardiseringum og somuleiðis við eini meiri virknari 
sakarstýring. 

 
Vit vilja menna røktina av uppgávunum við at: 
 

 Styrkja borgaravendu talgildu polititænastuna 
 

 Fyrireika og betra arbeiðsgongdirnar og somuleiðis styrkja stýringina og visiteringina 
av málunum 

 

 Fyrireika og betra borgaratænastuna gjøgnum betri visitering av hvørjari einstakari 
áheitan 

 

 Fyrireika og betra tøkniligu skipanina fyri at stuðla uppundir uppgávuloysnirnar. 
 

C. Ein røð av uppgávum kunnu ikki loysast av politinum eina, og verða tí betri loystar í 
samstarvi við aðrar myndugleikar og aðar aktørar. Vit vilja við at inndraga borgarar, aðrar 
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myndugleikar og virkir í uppgávuloysnum, tryggja okkum eina størri fatan av og góðkenning 
av uppgávuloysnunum, og soleiðis fáa størri tilfeingi at taka av. 
 
Vit vilja gera hetta við at: 
 

 Seta á stovn felagsskapir og styrkja verandi samstarv við aðrar myndugleikar og virkir 
 

 Við millum annað gjøgnum fyribyrgjandi átøk inndraga borgarar og myndugleikar í 
nærumhvørvinum. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


