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Til viðgerðar

38/21 Mál beind í nevndir 2021
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
28.01.2021

Málnr.
38/21

Journalnr.
21/00012-1

Upprunin til málið:
Lýsing av málinum – samandráttur

Lógir, ásetingar o.a.

Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☐

Tilmæli:

Býráðsfundur 28. januar 2021: Einmælt samtykt.
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[Gem]

39/21 Gjald í sambandi við graviloyvi
Viðgjørt av
1 Tekniska nevnd
2 Fíggjarnevndin
3 Býráðsfundur

Fundardagur
11.01.2021
20.01.2021
28.01.2021

Málnr.
3/21
3/21
39/21

Journalnr.
21/00128-1
21/00128-1
21/00128-1

Upprunin til málið:
Gjald í sambandi við graviloyvi verður mett at vera ov lágt í mun til hvat tað kostar at asfalterast aftur.
Lýsing av málinum – samandráttur
Í sambandi við graviloyvi, skal gjaldast fyri asfalteringsarbeiði, sum kommunan tekur sær av. Sum er,
verður rokning send út fyri hvussu nógvir fermetrar ið skulu asfalterast. Í nógvum førum er talan um bert
heilt fáar fermetrar t.d. 1 m2. Tá kann rokningin bert verða 250 kr. sambært galdandi prísir fyri graviloyvi.
Tá hugsað verður um at manning við lastbili og asfaltamboðum skal avstað til uppgávur av hesum slag,
eigur eitt byrjunargjald, í sambandi við graviloyvi, at verið ásett, ið stendur í mun til uppgávuna.
Rakstrardeildin hevur mett, at eitt hóskandi byrjunargjald átti at verið 1.500 kr. + MVG, umframt teir
galdandi fermetrarprísir, ið eru: Asfaltering av gongubreytum 250 kr./m 2 + MVG og asfaltering av
koyribreytum 400 kr./m + MVG.
Lógir, ásetingar o.a.
Upplýsingar frá umsitingini
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið
Møgulig frávik/lættar frá ásetingum
Umhvørvisárin
Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)
Skjøl
Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

Nei ☒

Tilmæli:
Tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at eitt byrjunargjald á kr. 1.500 + MVG, umframt galdandi gjøld,
verða kravd í sambandi við graviloyvi, og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.
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Tekniska nevnd 11. januar 2021: Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Fíggjarnevndin 20. januar 2021: Samtykt at taka undir við Teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

Býráðsfundur 28. januar 2021: Einmælt samtykt.
[Gem]
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40/21 Uppskot til broyting av kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar
kommunu
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021
28.01.2021

Málnr.
35/21
40/21

Journalnr.
21/00148-1
21/00148-1

Upprunin til málið: Uppskot frá einum meiriluta av býráðslimunum, Heðini Mortensen, Tróndi
Sigurðsson, Súnu Mørk, Bjørg Dam, Kristionnu Winther Poulsen, Kára Johansen og Annfinni Brekkstein.
Lýsing av málinum – samandráttur
Ein meiriluti av býráðslimunum skjýtur upp at gera ávísar broytingar í málsøkjabýtinum millum
nevndirnar, og at eldranevndin broytir navn til heilsu- og eldranevndin.
Skúlaøkið verður sambært uppskotinum flutt frá mentamálanevndini til trivnaðarnevndina. Hetta til tess at
fáa eitt javnari arbeiðsbýti millum hesar báðar nevndir.
Mælt verður til at broyta navnið á eldranevndini til heilsu- og eldranevndin, tí at nevndin og fyrisitingin
varðar av øllum borgarum, ikki bara teimum eldru. Nevndin varðar av heimasjúkrasystrunum, sum veita
tænastur til allar borgarar í kommununi, umframt heimarøktini. Harafturat hevur kommunan ávísar skyldu
til at veita aðrar tænastur til borgarar undir 67 ár.
Skotið verður harumframt upp, at ein vinnunevnd verður nýggj nevnd undir fíggjarnevndini í staðin fyri
økisnevndin, sum er í dag, og at ein nýggj havnanevnd verður føst nevnd í staðin fyri vinnunevndina.
Málsøkini millum havnanevndina og fíggjarnevndina/vinnunevndina undir fíggjarnevndini verða býtt
millum tær báðar nevndirnar.
Vinnunevndin kemur at viðgera vinnumál og vinnupolitikk, ferðavinnu, handils- og tænastuvinnu,
hýruvognsloyvi og Hugskotið. Nevndin leggur síni tilmæli fyri fíggjarnevndina at bera víðari í skipanini.
Uppskotnu broytingarnar eru lýstar niðanfyri:

§1
Í kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar kommunu frá 16. apríl 2001 sum seinast
broytt við býráðssamtykt frá 2. mars 2017, verða gjørdar hesar broytingar:
1) § 20, 1. petti verður orðað soleiðis:
“Hinar føstu nevndirnar
1. petti. Hesar føstu nevndir skulu verða valdar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tekniska nevnd
Byggi- og býarskipanarnevnd
Náttúru- og umhvørvisnevnd
Trivnaðarnevnd
Heilsu- og eldranevnd
Mentamálanevnd
Havnanevndin”
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2) § 27 1, 2, 3 og 4 petti verða orðað soleiðis:
“Trivnaðarnevndin
§ 27
1. petti. Trivnaðarnevndin hevur 5 limir.
Nevndin tekur avgerð í málum, ið sambært lóggávu eru løgd til býráðið ella eina sosiala nevnd, í tann
mun fyriskipaninar í lóggávuni ikki eru til hindurs fyri hesum. Nevndin fyrisitur eisini undirvísingarmál
innan fólkaskúlaøkið.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Barnatannrøkt
2. Barnavernd
3. Familjupolitikk
4. Fólkaheilsa
5. Integratión
6. Fólkaskúli, harundir forskúli
3. petti. Nevndin fyrisitur ávísar stovnar hjá kommununi, ið ætlaðir eru til sosial- og heilsulig endamál,
fólkaskúlar og kommunalar íbúðir.
4. petti. Nevndin fyrisitur lógarbundar játtanir til skúlabarnaflutning, lærlingaútreiðslur, almennan
serskúla, eftirskúlagjøld v.m. “
3) Í § 28, verður heitið “Eldranevndin” broytt til “Heilsu- og eldranevndin” og verða pettini 1, 2 og 3 orðað
soleiðis:
“Heilsu- og eldranevndin
§ 28
1. petti. Heilsu- og eldranevndin hevur 5 limir.
Nevndin tekur avgerð í málum, ið sambært lóggávu eru løgd til býráðið í tann mun fyriskipanirnar í
lóggávuni ikki eru til hindurs fyri hesum.
2. petti Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Heilsu- og umsorganartænasta, herundir røktarheimspláss, umlættingar- og rehabiliteringspláss,
heimatænasta og heimasjúkrarøkt, dag- og kvøldtilhald, venjingar umframt aðrar tænastur á
eldraøkinum.
2. Kommunulæknaskipan
3. Heilsufrøðiskipan
3. petti. Nevndin fyrisitur heilsu- og umsorganartænastuna og stovnar undir hesi. Nevndin fyrisitur eisini
hvíldarheimið Naina, serflutningsskipanina og tilboð til heimleys”
4) Í § 29, verður petti 4 strikað og petti 1, 2 og 3 orðað soleiðis:
“§ 29
1. petti. Mentamálanevndin hevur 5 limir.
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2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Dagstovnaøkið, harundir frítíðarskúlar og ungdómsvirksemi, námsfrøðiliga ráðgeving og tilboð til børn
við serligum tørvi
2. Musikkskúli
3. Kvøldskúli
4. Býarbókasavn
5. Býarsavn
6. Mentanarhøli
7. Stuðulsskipanir
8. Svimjihøll
9. Ítróttaranlegg
10. Onnur mál av mentunarligum týdningi í kommununi.
3. petti. Nevndin gevur viðmæli til býráðið í málum viðvíkjandi nøvnum á nýggjum gøtum, vegum o.ø.
sambært tilmæli frá serstakari nevnd, bólki e.ø.“
5) í § 30 verða petti 1, 2, 3 og 4 orðað soleiðis:
“Havnanevndin
§ 30
1. petti. Havnanevndin hevur 5 limir
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Tórshavnar havn
2. Smábátahavnir
3. Vinnuvirksemið og vinnubygningar á havnaøkinum
4. Fiskivinna
5. Oljuvinna
6. Cruise/ferðamannaskip
3. petti. Nevndin fyrisitur bíðilistar til pláss í smábátahavnum og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu
verða gjørd í hesum sambandi.
4. petti. Nevndin fyrisitur býráðsins vegna peningaviðurskiftum og roknskaparhaldi hjá vinnuhavnum og
smábátahavnum samsvarandi teimum til eina og hvørja tíð galdandi roknskaparreglum og reglum
viðvíkjandi fyrisiting av havnum o.ø.
Roknskaparhaldið hjá vinnuhavnum og smábátahavnum skal haldast hvørt sær.
Loyvt er ikki at rinda møguligt hall av rakstri av smábátahavnum v.m. av inntøkum hjá vinnuhavnum.”
6) Í § 31 verður heitið “Økisnevndin” broytt til “Vinnunevndin” og pettini 1, 2 og 3 orðað soleiðis:
“Vinnunevndin
§ 31
1. petti. Undir fíggjarnevndini verður sett ein vinnunevnd við 5 kommunustýrislimum, ið skal viðgera
vinnumál.
2. petti. Nevndin viðgerð og leggur fyri fíggjarnevndina mál, ið viðvíkja hesum málsøkjum:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Vinnuvirksemið og vinnubygningar, tó ikki á havnaøkinum
Vinnupolitikkur og vinnumál
Ferðavinna/cruisevinna
Handils- og tænastuvinnu
Vinnunýskipan
Vinnustrategi
Hýruvognsloyvi
Hugskotið
Stuðulsjáttanir á ferðavinnuøkinum

3. petti. Nevndin leggur síni tilmæli fyri fíggjarnevndina at bera víðari í skipanini.”
7) § 41, 13. petti verður orðað soleiðis:
“13. petti. Kommunustýrislimir, ið eru formenn ella nevndarlimir í øðrum nevndum, sum býráðið hevur
valt tey í, fáa fundarsamsýning eftir reglunum í § 2, stk. 2, í kunngerðini um samsýning, er ikki annað
ásett í aðrari lóg.
Kommunustýrislimir, ið eru nevndarlimir í hesum nevndum, fáa tó eina árliga fasta samsýning á kr.
5.000,00:
1. Staðbundnu nevndunum
2. Tilbúgvningarnevndini.
Kommunustýrislimur, ið er nevndarformaður í vinnunevndini, sbr. § 31, fær hóast stk. 1 eina árliga fasta
samsýning, sum er 3 ferðir nevndarsamsýningina sambært § 6, stk. 2, nr. 5 í kunngerðini um samsýning.
Árliga fasta samsýningin er tá fyri alt arbeiðið í nevndini.“
§2
Broytingarnar koma í gildi eftir at hava verið viðgjørdar á tveimum býráðsfundum, við minst 14 daga
millumbili.
Kommunustýrisskipanin fyri Tórshavnar kommunu verður við uppskotnu broytingunum omanfyri
soljóðandi:
“KOMMUNUSTÝRISSKIPAN
fyri
Tórshavnar kommunu
Evnisyvirlit:
1. partur Býráðið
2. - Borgarstjórin
3. - Val av nevndum og vanligar reglur fyri virki teirra o.a.
4. - Fíggjarnevndin
5. - Føstu nevndirnar
6. - Aðrar nevndir
7. - Samsýningar o.a.
8. - Broytingar í stýrisskipanini o.a.
1. partur
Býráðið
§1
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Býráðið hevur 13 limir, ið verða valdir eftir teim til eina og hvørja tíð galdandi reglunum í kommunalu
vallógini.
§2
1. petti. Samsvarandi reglunum í kommunustýrislógini velur býráðið við meirilutavali ein borgarstjóra fyri
alt valskeið býráðsins. Borgarstjórastarvið er fulltíðarstarv. Eisini velur býráðið við lutfalsvali ein
varaborgarstjóra og ein 2. varaborgarstjóra.
2. petti. Um borgarstjórin ella varaborgarstjórin av eini ella aðrari orsøk hevur forfall, røkja
varaborgarstjórin ella 2. varaborgarstjóri í hesi raðfylgju borgarstjórastarvið. Varir fráveran meira enn 2
mánaðir, skal býráðið velja fyribils borgarstjóra ella varaborgarstjóra í teirra stað við gildi, til fráveran
heldur uppat.
§3
Býráðið samtykkir eina fundarskipan, ið m.a. ásetur nærri reglur um fyrireiking, fundarboð, hvussu fundir
skulu haldast og málsmannagongd o.a.
§4
1. petti. Býráðið tekur avgerð um, nær og hvar vanligir býráðsfundir skulu vera. Við byrjanini av hvørjum
álmanakkaári verður hetta kunngjørt á tann hátt, ið vanliga verður nýttur í kommununi. Býráðið hevur
almennan fund vanliga eina ferð um mánaðin.
2. petti. Eykafundir verða hildnir, tá ið borgarstjórin heldur tað vera neyðugt, ella um 1/3 av limunum
krevur tað. Borgarstjórin ger av, nær og hvar eykafundirnir skulu vera, og um høvi er til tess, verða hesir
almannakunngjørdir.
3. petti. Limur, ið hevur tørv at fáa upplýsingar og tekniskan stuðul frá kommunalu fyrisitingini í
sambandi við málsviðgerðina, fær hesa við at venda sær til kommunustjóran.
2. partur
Borgarstjórin
§5
1. petti. Nærri reglur um virksemi borgarstjórans verða ásettar í kommunustýrisskipanini, sam-bært § 22
í kommunustýrislógini.
§6
1. petti. Borgarstjórin hevur dagligu leiðsluna av kommunalu fyrisitingini. Hetta er lýst í kapittul 4 í
kommunustýrislógini, og eru uppgávur hansara m.a. hesar:
1. hevur dagliga leiðslu av kommunalu fyrisitingini,
2. býtir málini út til tær ymisku nevndirnar,
3. tekur sær av málum, sum ikki fara í nakra nevnd,
4. gevur fundarboð,
5. fyrireikar býráðsfundir,
6. kunnar býráðslimir um, hvørji mál koma fyri á fundum,
7. leggur mál og málsupplýsingar fram við einum hóskandi tíðarskeiði, so at býráðslimir kunnu gera sær
sína egnu meting um málið,
8. boðar frá, hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund,
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9. ansar eftir, at mál, ið krevja býráðsviðgerð, fáa tílíka viðgerð, og at neyðug ummæli verða fingin,
10. sær til, at málini verða avgreidd og um neyðugt gera fyriskipan um hetta,
11. tekur avgerðir í málum, ið ikki tola at bíða ella har eingin orsøk er til iva,
12. ansar eftir, at farið verður fram eftir samtyktum býráðsins,
13. ansar eftir, at allar útreiðslur og inntøkur hava neyðuga játtan og
14. saman við einum persóni, sum býráðið hevur heimilað til tess, undirskrivar skjøl, ið binda
kommununa.
2. petti. Borgarstjórin hevur eftirlit við, at mál, ið krevur býráðsins avgerð og hoyrir undir fyrisitingarøki
hjá nevnd, verður lagt fyri býráðið saman við neyðugum nevndarummæli, áðrenn býráðið tekur avgerð.
3. petti. Borgarstjórin hevur eyguni eftir, at einki mál liggur á láni. Nevndirnar hava skyldu til at greiða
honum frá teimum málum, tær hava við at gera, og hvussu tað liggur fyri við at avgreiða tey. Um tað er
neyðugt, ger hann fyriskipan fyri, hvussu málini skulu verða avgreidd.
§7
1. petti. Borgarstjórin ansar eftir, at hvør peningaupphædd - tað veri seg inntøka ella útreiðsla við
kommunukassan - er bókað í kommunuroknskapinum, og at upphæddin hevur heimild í
ársfíggjarætlanini ella eykajáttan. Er talan um eina peningaupphædd, ið heimild ikki er fyri, leggur hann
málið fyri býráðið.
3. partur
Val av nevndum og vanligar reglur fyri virki teirra o.a.
§8
1. petti. Til at taka sær av teirri beinleiðis fyrisitingini av viðurskiftum kommununnar verða skip-aðar ein
fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir.
2. petti. Býráðið velur limir í tær nevndir, stjórnir og tílíkt, har býráðið ella kommunan sambært øðrum
fyriskipanum skal verða umboðað.
3. petti. Val av limum og tiltakslimum í fastar nevndir o.a. fer fram á fyrsta býráðsfundi og beint aftan á
valið av borgarstjóra og varaborgarstjóra og 2. varaborgarstjóra. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum
sbrt. § 3. Verður avgjørt at velja av nýggjum, stendur øll nevndin fyri vali.
§9
1. petti. Býráðið kann seta serstakar ráðgevandi nevndir og staðbundnar nevndir, ið skulu taka sær av
ávísum málum ella gera fyrireikandi ella ráðgevandi arbeiði fyri býráðið, fíggjarnevndina ella hinar føstu
nevndirnar, sí 6. part.
§ 10
1. petti. Hvør nevnd hevur sína gerðabók, har allar samtyktir nevndarinnar verða førdar. Við fundarlok
verður gerðabókin lisin upp og undirskrivað av øllum teimum luttakandi nevndarlimunum.
2. petti. Hevur nevndarlimur serstøðu, kann hann krevja, at serstøða hansara í stuttum verður viðmerkt í
gerðabókini. Tá mál, har nevndarlimur hevur serstøðu sambært gerðabókini, verða send øðrum
myndugleikum, kann nevndarlimur krevja, at myndugleikin verður kunnaður um tað, ið stendur í
gerðabókini. Nevndarlimurin kann viðleggja málinum grundgeving fyri serstøðu síni.
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§ 11
1. petti. Hendir tað, at ein nevnd hugsar um at fremja ætlanir, ið nerta við arbeiðsøkið hjá aðrari nevnd,
verða samráðingar at fara fram við hesa ella ummæli fingið frá hesi nevnd, áðrenn ætlanirnar verða
settar í verk. Um neyðugt luttaka fíggjarnevndin og borgarstjórin í samráðingunum.
2. petti. Hvør nevnd sendir, um fíggjarnevndina, tilráðing til býráðið viðvíkjandi íleggingararbeiði, ið hoyrir
undir hennara fyrisitingarøki.
§ 12
Nevndarformennirnir ansa eftir, at ikki verður brúktur meira peningur enn avsettur er sambært teim
einstøku upphæddunum á ársfíggjarætlanini ella er játtaður við eykajáttan. Um tað er hildið ynskjandi
ella neyðugt at játta meira pening, senda nevndirnar - um fíggjarnevndina - býráðnum tilráðing hesum
viðvíkjandi.
§ 13
Nærri reglur um nevndararbeiði kunnu verða ásettar í fundarskipan, sum býráðið góðtekur.
4. partur
Fíggjarnevndin
§ 14
1. petti. Í fíggjarnevndini situr borgarstjórin, ið er nevndarformaður, og 4 aðrir býráðslimir.
Fíggjarnevndin fyrisitur tey málsøki, sum løgd eru til hana sambært kapittul 8 í kommunustýrislógini.
2. petti. Fíggjarnevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Fíggjarviðurskifti
2. Starvsfólkaviðurskifti
3. Ognir kommununar
4. Trygging av virðum hjá kommununi
5. Leigumál
6. Sløkkiliðið
7. Verkstaðin
8. Kommunuplanur
9. Interkommunalir felagsskapir
10. Yvirskipað mál sum bústaðarfígging, gransking v.m.
3. petti. Fíggjarnevndin fyrisitur mál viðvíkjandi burturleigu av ognum í minni enn fimm ár. Nevndin
sendir býráðnum tilráðing um keyp ella sølu av føstum ognum, veðseting og um burturleigu í meira enn
fimm ár av ognum kommununnar.
4. petti. Øll mál, ið snúgva seg um fígging, skulu - áðrenn tey verða løgd fyri býráðið til samtyktar - hava
verið til ummælis hjá fíggjarnevndini.
§ 15
1. petti. Fíggjarnevndin ansar eftir, at peningaognir kommununnar - íroknaður tann peningur, ið ikki er
neyðugur til gjaldingar av dagligu útreiðslunum - verða goymdar á tryggan hátt og eisini soleiðis, at tær
geva sum mest av sær.
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2. petti. Tær peningaognir, ið ikki eru neyðugar at hava til taks í reiðum peningi fyri at greiða dagligu
útreiðslurnar, skulu verða settar inn í peningastovn, á postgirokonto ella settar í slík lánsbrøv, sum verða
nýtt, tá ið tað snýr seg um ognir hjá ómyndingum.
3. petti. Virðisbrøv kommununnar skulu - um tey ikki verða tryggjað á annan fullgóðan
hátt - fáa átekning um, at tey eru ogn kommununnar, og at eingin hevur ræði á nøkrum virðisbrævi uttan
við samtykki býráðsins. Um tað er møguligt, skal átekningin verða skrivað í bók hjá avvarðandi stovni.
4. petti. Somu skyldur, sum frammanfyri eru tilskilaðar, hevur fíggjarnevndin viðvíkjandi øðrum
peningaognum, sum kommunan hevur um hendur.
§ 16
1. petti. Fyri 1. oktober sendir fíggjarnevndin býráðnum uppskot til ársfíggjarætlan fyri komandi fíggjarár.
2. petti. Uppskot til ársfíggjarætlan skal viðgerast tvær ferðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga
millumbili. Ársfíggjarætlanin skal vera endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember og latin
landsstýrismanninum innan 3 gerandisdagar aftaná.
3. petti. Við hvørjari upphædd á uppskotinum skal verða viðmerkt:
1) tann upphædd, ið verður skotin upp fyri komandi ár.
2) tann upphædd, ið er avsett fyri verandi roknskaparár, og
3) tann upphædd, ið er inngoldin ella brúkt í undanfarna roknskaparári.
Um roknskapurin fyri undanfarna ár ikki er lagdur fram, kunnu fyribils tøl úr honum verða nýtt.
4. petti. Tær íleggingar- og fíggjarætlanir, ið nevndin hevur gjørt, verða lagdar fram saman við
uppskotinum til ársfíggjarætlanina. Við uppskotinum skulu eisini fylgja upplýsingar um tær fíggjar-ligu
broytingar, sum kunnu væntast í komandi roknskaparári.
§ 17
Fíggjarnevndin hevur ábyrgdina av:
1) at gjørd verður ein bókhaldsførsluskipan, ið gjølla sýnir, hvussu kommunuognin verður umsitin,
2) at liðugur roknskapur við møguligum viðmerkingum verður grannskoðaður,
3) at viðgera og taka støðu til viðmerkingar frá grannskoðanini,
4) at leggja grannskoðaðan roknskap fyri býráðið til góðkenningar og undirskrivingar, og
5) at leggja grannskoðanarfrágreiðing fyri býráðið til viðgerðar.
§ 18
Fíggjarnevndarformaðurin ansar eftir, at ikki verður farið upp um tær á fíggjarætlanini viðtiknu
peningaupphæddir ella samtyktu eykajáttanir, hvørki tilsamans ella tá talan er um einstakar upphæddir,
og at ikki verður farið undir eitt arbeiði, fyrr enn neyðug játtan er tøk sbrt. § 19, 2. petti.
§ 19
1. petti. Fíggjarnevndin hevur eftirlit við fyrisitingini av peningi og bókhaldi kommununnar. Hon ansar
eftir, at inntøkurnar hjá kommununi koma inn rættstundis, og at møgulig útistandandi skuld verður
innkravd. Eisini ansar nevndin eftir, at eftirstøðulistar verða gjørdir og kannar hesar við hóskandi
millumbili.
2. petti. Fíggjarnevndin ásetur tær reglur, sum kommunala umsitingin hevur at ganga eftir, tá ið tað snýr
seg um at siga nevndini frá, um tað í nøkrum føri er farið - ella kann væntast at verða farið - upp um tær
einstøku peningaupphæddir á ársfíggjarætlanini ella tær upphæddir, ið játtaðar eru sambært eykajáttan.
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3. petti. Fíggjarnevndin ansar eftir, at øll onnur skjøl verða goymd á tryggan hátt.
5. partur
Hinar føstu nevndirnar
§ 20
1. petti. Hesar føstu nevndir skulu verða valdar:
1) Tekniska nevnd
2) Byggi- og býarskipanarnevnd
3) Náttúru- og umhvørvisnevnd
4) Trivnaðarnevnd
5) Heilsu- og eldranevnd
6) Mentamálanevnd
7) Havnanevnd
2. petti. Limirnir í teim í 1. petti umrøddu nevndum verða valdir millum býráðslimirnar.

§ 21
Eftir áheitan frá fíggjarnevndini og innan eina tíðarfreist, sum henda nevnd setir, skulu nevndirnar koma
við teirra parti av uppskotinum til ársfíggjarætlanina og til gerð av íleggingar- og fíggjarætl-anum.
Tá íleggingararbeiði innan málsøki nevndarinnar skulu verða sett í verk, sendir nevndin tilmæli til
býráðið, umvegis fíggjarnevndina, hesum viðvíkjandi, jfr. § 11, 2. petti, og skipar fyri, at arbeiðini verða
framd samsvarandi teirri av býráðnum samtyktu arbeiðsætlan.
§ 22
Hvør nevnd gevur tilmæli til býráðið í málum, innan hennara fyrisitingarøki, har tað sambært lóg áliggur
býráðnum at geva tilmæli ella taka støðu.
§ 23
Hvør nevndarformaður ansar eftir, at ikki verður farið upp um tær á fíggjarætlanini viðtiknu
peningaupphæddir og eykajáttanir, hvørki tilsamans ella tá talan er um einstakar upphæddir, og at ikki
verður farið undir eitt arbeiði, fyrr enn neyðug játtan er tøk sbrt. § 19, 2. petti.
Tekniska nevnd
§ 24
1. petti. Tekniska nevnd hevur 5 limir.
Nevndin ansar eftir, at tær viðtøkur og reglugerðir, sum galda fyri málsøki nevndarinnar, verða fylgdar.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Bussleiðin
2. Vatnveiting og vatngóðska
3. Kloakkir og yvirflatuvatn
4. Vegir og ferðslumál
5. Gøtuljós
6. Onnur teknisk viðurskifti, ið ikki hoyra undir aðra nevnd
Nevndin skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum sambandi.
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3. petti. Nevndin hevur tekniskt eftirlit við almennum plássum, vegum, kloakkum, reinsiverkum,
almennum nátthúsum o.ø.
4. petti. Nevndin fyriskipar, at navnaskelti verða sett upp á gøtum, vegum, torgum, støðum o.ø. og hevur
í øllum førum eftirlit við, at fyriskipanirnar í vegareglugerðini um gerð og yvirtøkur av gøtum og vegum
verða hildnar.
5. petti. Skylda kommununnar at reinsa gøtur, vegir og pláss (torg) er løgd til nevndina, og leiðir og
útinnir hon hesi arbeiði - eisini tá talan er um kavagrevstur og at beina fyri burturkasti frá hesum
arbeiðum.
Byggi- og býarskipanarnevndin
§ 25
1. petti. Byggi og býarskipanarnevndin hevur 5 limir.
Nevndin fyrisitur øll mál, ið sambært byggilóggávu og lóg um býarskipanir og byggisamtyktir eru løgd
undir býráðið.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Býarskipan og byggisamtyktir
2. Útstykkingar
3. Byggimál
4. Lendismál
5. Kirkjugarðar
6. Bygningsrakstur og -viðlíkahald av øllum kommunalum bygningum og anleggum eftir ásettari
mannagongd
7. Fríðkan (viðarlundir, spælipláss, gøtur)
8. Áir, veitir og jarðarognir, tað veri seg traðarognir, urtagarðs- og onnur jarðarstykki.
3. petti. Nevndin fyrisitur allar umsóknir um bygging og sundurluting og viðger hesar sambært galdandi
lógum, reglugerðum og fyriskipanum og ansar eftir, at øll bygging er í samsvari við hesi.
4. petti. Nevndin sendir býráðnum um fíggjarnevndina tilráðing um keyp ella sølu av føstum ognum og
um burturleigu í meira enn fimm ár av teimum ognum, sum nevndin útinnir viðlíkahaldi av. Eisini sendir
hon eftir áheitan fíggjarnevndini tilmæli viðvíkjandi burturleigu av ognum.
5. petti. Nevndin hevur eftirlit við, at gingið verður eftir teimum servituttum og deklaratiónum, sum
álagdar eru til frama fyri kommununa.
Náttúru og umhvørvisnevndin
§ 26
1. petti. Umhvørvisnevndin hevur 5 limir.
Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum og reglum um umhvørvisvernd og
fyriskipanum, eru løgd undir kommununa, og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu verða gjørd í
hesum sambandi.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Brennistøðin
2. Ruskinnsavnanin
3. Jarnmóttøku kemikaliur, spilloljuslamsúgving, rottangatøming, tyrving o.a.
4. Náttúru og umhvørvi
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5. Frílendi
6. Framtíðar orka
7. Umhvørvismál
8. Umhvørvisátøk so sum umhvørvisvika v.m.
Nevndin skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum sambandi.
Trivnaðarnevndin
§ 27
1. petti. Trivnaðarnevndin hevur 5 limir.
Nevndin tekur avgerð í málum, ið sambært lóggávu eru løgd til býráðið ella eina sosiala nevnd, í tann
mun fyriskipaninar í lóggávuni ikki eru til hindurs fyri hesum. Nevndin fyrisitur eisini undirvísingarmál
innan fólkaskúlaøkið.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Barnatannrøkt
2. Barnavernd
3. Familjupolitikk
4. Fólkaheilsa
5. Integratión
6. Fólkaskúli, harundir forskúli
3. petti. Nevndin fyrisitur ávísar stovnar hjá kommununi, ið ætlaðir eru til sosial- og heilsulig endamál,
fólkaskúlar og kommunalar íbúðir.
4. petti. Nevndin fyrisitur lógarbundar játtanir til skúlabarnaflutning, lærlingaútreiðslur, almennan
serskúla, eftirskúlagjøld v.m.
Heilsu- og eldranevndin
§ 28
1. petti. Heilsu- og eldranevndin hevur 5 limir.
Nevndin tekur avgerð í málum, ið sambært lóggávu eru løgd til býráðið í tann mun fyriskipanirnar í
lóggávuni ikki eru til hindurs fyri hesum.
2. petti Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Heilsu- og umsorganartænastuna, herundir røktarheimspláss, umlættingar- og rehabiliteringspláss,
heimatænasta og heimasjúkrarøkt, dag- og kvøldtilhald, venjingar umframt aðrar tænastur á
eldraøkinum.
2. Kommunulæknaskipan
3. Heilsufrøðiskipan
3. petti. Nevndin fyrisitur heilsu- og umsorganartænastuna og stovnar undir hesi. Nevndin fyrisitur eisini
hvíldarheimið Naina, serflutningsskipanina og tilboð til heimleys.

Mentamálanevndin
§ 29
1. petti. Mentamálanevndin hevur 5 limir.
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2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Dagstovnaøkið, harundir frítíðarskúlar og ungdómsvirksemi, námsfrøðiliga ráðgeving og tilboð til børn
við serligum tørvi
2. Musikkskúli
3. Kvøldskúli
4. Býarbókasavn
5. Býarsavn
6. Mentanarhøli
7. Stuðulsskipanir
8. Svimjihøll
9. Ítróttaranlegg
10. Onnur mál av mentunarligum týdningi í kommununi.
3. petti. Nevndin gevur viðmæli til býráðið í málum viðvíkjandi nøvnum á nýggjum gøtum, vegum o.ø.
sambært tilmæli frá serstakari nevnd, bólki e.ø.
Havnanevndin
§ 30
1. petti. Havnanevndin hevur 5 limir
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Tórshavnar havn
2. Smábátahavnir
3. Vinnuvirksemið og vinnubygningar á havnaøkinum
4. Fiskivinna
5. Oljuvinna
6. Cruise/ferðamannaskip
3. petti. Nevndin fyrisitur bíðilistar til pláss í smábátahavnum og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu
verða gjørd í hesum sambandi.
4. petti. Nevndin fyrisitur býráðsins vegna peningaviðurskiftum og roknskaparhaldi hjá vinnuhavnum og
smábátahavnum samsvarandi teimum til eina og hvørja tíð galdandi roknskaparreglum og reglum
viðvíkjandi fyrisiting av havnum o.ø.
Roknskaparhaldið hjá vinnuhavnum og smábátahavnum skal haldast hvørt sær.
Loyvt er ikki at rinda møguligt hall av rakstri av smábátahavnum v.m. av inntøkum hjá vinnuhavnum.
1. partur
Aðrar nevndir
Vinnunevndin
§ 31
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1. petti. Undir fíggjarnevndini verður sett ein vinnunevnd við 5 kommunustýrislimum, ið skal viðgera
vinnumál.
2. petti. Nevndin viðgerð og leggur fyri fíggjarnevndina mál, ið viðvíkja hesum málsøkjum:
1. Vinnuvirksemi og vinnubygningar, tó ikki á havnaøkinum
2. Vinnupolitikkur og vinnumál
3. Ferðavinna/cruisevinna
4. Handils- og tænastuvinnu
5. Vinnunýskipan
6. Vinnustrategi
7. Hýruvognsloyvi
8. Hugskotið
9. Stuðulsjáttanir á ferðavinnuøkinum
3. petti. Nevndin leggur síni tilmæli fyri fíggjarnevndina at bera víðari í skipanini.
Kaldbaksnevndin
§ 32
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Kaldbak verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Kaldbak eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og
valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Kaldbaksnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið hava við spurningar í
Kaldbak at gera.
Hvítanesnevndin
§ 33
1. petti. At taka sær av áhugamálum á Hvítanesi verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar á Hvítanesi eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og
valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Hvítanesnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið hava við spurningar á
Hvítanesi at gera.
Kollfjarðarnevndin
§ 34
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Kollafirði verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Kollafirði eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og
valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Kollfjarðarnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið hava við spurningar í
Kollafirði at gera.
Nólsoyarnevndin
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§ 35
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Nólsoy verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Nólsoy eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt
hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Nólsoyarnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið hava við spurningar í
Nólsoy at gera.
Kirkjubøar- Velbastaðarnevndin
§ 36
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Kirkjubø og á Velbastað verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Kirkjubø og á Velbastað eftir reglunum í kommunalu vallógini.
Valbæri og valrætt hava tey, sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Kirkjubøar- og Velbastaðarnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið hava
við spurningar í Kirkjubø og á Velbastað at gera.
Hest- Koltursnevndin
§ 37
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Hesti og Koltri verður vald ein nevnd við 5 limum. Tríggir valdir av
og millum borgararnar í Hesti og Koltri eftir reglunum í kommunalu vallógini. Valbæri og valrætt hava tey,
sum hava valrætt og eru valbær til býráðið.
Ein valdur av býráðnum millum limir tess. Fimti limurin, ið er borgarstjórin, er føddur formaður.
2. petti. Hest- Koltursnevndin vegleiðir, umrøður og ger tilmæli til býráðið í málum, ið hava við
spurningar í Hesti og Koltri at gera.
Skattakærunevndin
§ 38
1. petti. Skattakærunevndin hevur 7 limir og 7 tiltakslimir úr Tórshavnar kommunu, sbrt. kunngerð nr. 94
frá 21. desember 2004 um val av limum í kommunalu skattakærunevndirnar.
2. petti. Nevndin fyrisitur mál, ið sambært lóggávuni, kunngerðum, reglum um skattakærur og
fyriskipanum, eru løgd undir hana, og skipar fyri teimum arbeiðum, sum skulu verða gjørd í hesum
sambandi.
Barnaverndarnevndin
§ 39
1. petti. Barnaverndarnevndin hevur 5 limir og 5 varalimir, sbrt. løgtingslóg nr. 18 frá 8. mars 2005 um
barnavernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 50 frá 8. mai 2007.
2. petti. Nevndin virkar við grundarlagi í barnaverndarlógini, kunngerðum, reglum og fyriskipanum um
barnavernd og tekur avgerðir eftir tilmæli frá barnaverndarumsitingini.
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Tilbúgvingarnevndin
§ 40
1. petti. Tilbúgvingarnevndin hevur 5 limir.
Í Tilbúgvingarnevndini situr borgarstjórin, sum er formaður, brunaumsjónarmaðurin, eitt umboð fyri
Føroya Landfúta og 2 aðrir limir, tilnevndir av kommunustýrinum.
2. petti. Nevndin fyrisitur kommunalu tilbúgvingina sambært løgtingslóg um tilbúgving og samsvari við
galdandi reglugerðir og ársfíggjarætlan.
7. partur
Samsýningar o.a.
§ 41
1. petti. Borgarstjórin fær í fulltíðarstarvi sínum samsýning ájavnt við 39. flokk sambærtsáttmála millum
Fíggjarmálastýrið og Tænastumannafelag landsins.
2. petti. Tá borgarstjórin fer frá, fær hann samsýning eftir somu reglum sum landsstýrismaður, sambært
góðkendu skipanini viðvíkjandi eftirløn, eftirsitiløn v.m. til borgarstjóra, sum hildið verður fram við.
3. petti. Eftirsitandi hjúnafelagi ella børn undir 18 ár eftir borgarstjóranum í starvi fær/fáa samsýning eftir
somu reglum sum eftirsitandi hjúnafelagi og børn eftir landsstýrismann, sbrt. § 12,2 í kunngerð um
samsýning v.m. sambært kommunustýrislógini.
4. petti. Fyrrverandi borgarstjórin hevur rætt til egna eftirløn, eftir somu reglum sum fyrrverandi
landsstýrismenn, sbrt. § 12, 2.1, í kunngerð um samsýning v.m sambært kommunustýrislógini.
5. petti. Eftirsitandi hjúnafelagi og børn eftir fyrrverandi borgarstjóra hevur, eftir somu reglum sum
eftirsitandi hjúnafelagi og børn eftir landsstýrismann, rætt til part av teirri eftirløn sum borgarstjóri hevði
rætt til.
6. petti. Eftirsitandi børn undir 18 ár hava rætt til barnaeftirløn eftir somu reglum sum eftirsitandi børn
eftir fyrrverandi landsstýrismenn.
7. petti. Samsýning, borðfæ og eftirløn verða goldin frammanundan við 1/12 um mánaðin.
8. petti. Borgarstjóri fær ikki fundar- og aðrar samsýningar sbrt. § 9,6 í kunngerð um samsýning v.m.
sambært kommunustýrislógini.
9. petti. Varaborgarstjórin fær eina árliga samsýning uppá 10% av samsýningi, ið verður givin
borgarstjóranum, jfr. § 10, stk. 2, í kunngerð um samsýning v.m sambært kommunustýrislógini.
10. petti. Árlig føst fundarsamsýning til lim í býráðnum er 48 ferðir upphæddina í § 2, stk. 2, nr. 3, í
kunngerð um samsýning v.m sambært kommunustýrislógini.
11. petti. Árliga fasta samsýningin til formenn í føstu nevndunum sambært 5. parti er 7,14 % av teirri
samsýning, ið borgarstjórin fær sambært 1. petti. Harumframt eina árliga samsýning á 17 ferðir
upphæddina í § 2, stk. 2, nr. 3, í kunngerðini, sum samsýning fyri arbeiðið í avvarðandi nevnd. Árliga
fasta samsýningin er tá fyri alt arbeiðið í avvarðandi nevnd
12. petti. Árliga fasta nevndarsamsýningin til býráðslim, sum er limur í einari av føstu nevndunum ella
fíggjarnevndini er 17 ferðir upphæddina í § 2, stk. 2, nr. 3, í kunngerðini um samsýning.
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13. petti. Kommunustýrislimir, ið eru formenn ella nevndarlimir í øðrum nevndum, sum býráðið hevur valt
tey í, fáa fundarsamsýning eftir reglunum í § 2, stk. 2, í kunngerðini um samsýning, er ikki annað ásett í
aðrari lóg.
Kommunustýrislimir, ið eru nevndarlimir í hesum nevndum, fáa tó eina árliga fasta samsýning á kr.
5.000,00:
1. Staðbundnu nevndunum
2. Tilbúgvningarnevndini.
Kommunustýrislimur, ið er nevndarformaður í vinnunevndini, sbr. § 31, fær hóast stk. 1 eina árliga fasta
samsýning, sum er 3 ferðir nevndarsamsýningina sambært § 6, stk. 2, nr. 5 í kunngerðini um samsýning.
Árliga fasta samsýningin er tá fyri alt arbeiðið í nevndini.
14. petti. Samsýning verður goldin til og við endan á tí mánaði, tá viðkomandi ikki er í starvinum longur,
ella at viðkomandi ikki hevur røkt starvið samanhangandi í 3 mánaðir, sbrt. § 17,1 í kunngerð um
samsýning v.m. sambært kommunustýrislógini. Er frávera grundað á sjúku, barnsburð, ella ættleiðing,
hevur viðkomandi rætt til samsýning í upp til 6 mánaðir, sbrt. § 17,2 í kunngerð um samsýning v.m.
sambært kommunustýrislógina.
15. petti. Tiltakslimur fær samsýning sum býráðslimir ella nevndarlimir. Tiltakslimur fær tó einans
lutfalsliga samsýning fyri tað tíðarskeið, hann fyribils er limur. Tiltakslimur, sum einans møtir á einstøkum
fundi, fær tá fundarsamsýning sbrt. § 7, 1-2 í kunngerð um samsýning v.m. sambært
kommunustýrislógina.
16. petti. Onnur enn kommunustýrislimir fáa fundarpening fyri arbeiði í nevndum o.l., sum býráðið hevur
valt tey í, eftir reglunum í § 9 í kunngerðini um samsýning.
17. petti. Býráðið og føstu nevndirnar kunnu taka avgerð um, at kommunustýrislimur kann luttaka á
skeiði, kunningarferð, umboðan v.m., bæði innan- og uttanlands. Tá verður samsýning, ella um
viðkomandi kommunustýrislimur ynskir hetta, endurgjald latið eftir reglunum í § 4 í kunngerðini um
samsýningar.
Ynskir ein nevnd at luttaka í nevnda virksemi, skal umbønin góðkennast av fíggjarnevndini. Er talan um
fíggjarnevndina, skal býráðið góðkenna umbønina.
Ynskir býráðslimur at luttaka í nevnda virksemi, skal umbønin góðkennast av avvarðandi nevnd.
Borgarstjórin ferðast sambært egnari fíggjarætlan og kann góðkenna, at varamaður luttekur í hansara
stað.
Verða ørindini samsýnt av øðrum, verður eingin samsýning latin frá býráðnum.
8. partur
Broytingar í stýrisskipanini o.a.
§ 42
Henda kommunustýrisskipan og broytingar í henni skulu verða viðgjørdar á tveimum býráðsfundum við
minst 14 daga millumbili.”
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Lógir, ásetingar o.a.
Løgtingslóg um kommunustýri sum broytt við løgtingslóg nr. 71 frá 6. mai 2003.
Kunngerð nr. 93 frá 9. september 2014 um samsýning o.a. sambært kommunustýrislógini.
Kommunustýrisskipanin fyri Tórshavnar kommunu.
Fundarskipanir fyri ávísar nevndir í Tórshavnar býráð.
Upplýsingar frá umsitingini
Sambært kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar kommunu § 42 skulu broytingar í
kommunustýrisskipanini verða viðgjørdar á tveimum býráðsfundum við minst 14 daga millumbili.
Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)
Fyri
Tórshavnar
kommunu

Fyri ávís
økir í
kommununi

Fyri ávísar
samfelagsbólkar
ella felagsskapir

Fyri
vinnuna

Umsitingaravleiðingar
Umhvørvisavleiðingar
Sosialar avleiðingar
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar

Fíggjarligar avleiðingar:

Ja ☐

ja

Nei ☒

Tilmæli: Kommunustjórin mælir býráðnum til at taka støðu til omanfyristandandi uppskot til broytingar í
kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar kommunu.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Einmælt samtykt at taka undir við uppskotinum til broytingar í
kommunustýrisskipanini.

Býráðsfundur 28. januar 2021: Samtykt við aðru viðgerð við 12 atkvøðum fyri, ongari ímóti og einari
blankari atkvøðu.
Fyri atkvøddu: Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Tróndur Sigurðsson, Kári Johansen, Súna Mørk,
Kristianna Winther Poulsen, Bjørg Dam, Elsa Berg, Jákup Dam, Gunvør Balle, Annika Olsen og Birgir
Nielsen.
Blankt atkvøddi: Ruth Vang.
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[Gem]

41/21 Val av 5 limum og tiltakslimum í barnaverndarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021
28.01.2021

Málnr.
8/21
41/21

Journalnr.
20/04148-1
20/04148-1

Málslýsing:
Sbrt. løgtingslóg um barnavernd, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 139 frá 18.
desember 2013, § 4 skulu kommunurnar seta barnaverndarnevndir, ið verða valdar av
kommunustýrinum. Í greinini er ásett, at í eini barnaverndarnevnd skulu vera í minsta
lagi 3 limir og samsvarandi varalimir. Formaðurin og meirilutin í nevndini skulu í minsta
lagi hava eina viðkomandi miðallanga útbúgving. Harumframt skulu limirnir lúka
treytirnar til val til bý- og bygdarráð og hava eina revsiváttan.
Barnaverndarnevndin hevur síðan 2008 talt fimm nevndarlimir
Í nevndini sita: Súsanna Olsen, Marja Lund Gjógvará, Jóannes Guttesen, Ann Elisabeth Joensen, Henrik
Thomsen. Tiltakslimir: Róaldur Jákupsson, Búi Brattaberg, Malan Eyðunsdóttir, Poula Eidesgaard,
Eyðálvur Dimon.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu:
Fastir limir
Ann Elisabeth Joensen
Henrik Thomsen
Sára Gullfoss
Jóannes Guttesen
Rói B. Poulsen

Varalimir
Milia Egilsnes Anda
Niels á Reynatúgvu
Irma Justinussen
Malan Eyðunsdóttir
Oddbjørg Højgaard

Býráðsfundur 28. januar 2021: Vald vórðu:
Fastir limir

Tiltakslimir

Ann Elisabeth Joensen
Henrik Thomsen
Sára Gullfoss
Turid Horn
Rói B. Poulsen

Birita Baldvinsdóttir Iversen
Irma Justinussen
Bjarni Beder
Malan Eyðunsdóttir
Oddbjørg Højgaard

[Gem]
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42/21 Val av 2 limum í nevndina fyri Føroya Barnaheim fyri 4 ár
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021
28.01.2021

Málnr.
18/21
42/21

Journalnr.
20/04149-1
20/04149-1

Málslýsing:
Sbrt. viðtøkunum fyri sjálvsognarstovnin Føroya Barnaheim frá 5. apríl 1984 § 5 er leiðsla
sjálvsognarstovnsins eitt stýri, sum hevur ta yvirskipaðu leiðsluna um hendi. Í § 6 er ásett, at í stýrinum
eru 9 limir, har Tórshavnar býráð velur 2 limir. Valskeiðið er fýra ár og fylgir valskeiðnum hjá kommunalu
ráðunum.
Í nevndini sita: Sigrun Wardum, Poula Eidesgaard.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 limir í nevndina.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Birita Baldvinsdóttir Iversen og Turid Horn.

Býráðsfundur 28. januar 2021: Vald vórðu Biritia Baldvinsdóttir Iversen og Jóannes Guttesen.
[Gem]
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43/21 Val av 5 limum og 5 varalimum í vinnunevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
28.01.2021

Málnr.
43/21

Journalnr.
21/00354-1

Málslýsing:
§31
1. petti. Undir fíggjarnevndini verður sett ein vinnunevnd við 5 kommunustýrislimum, ið
skal viðgera vinnumál.
2. petti. Nevndin viðgerð og leggur fyri fíggjarnevndina mál, ið viðvíkja hesum
málsøkjum:
1. Vinnuvirksemi og vinnubygningar, tó ikki á havnaøkinum
2. Vinnupolitikkur og vinnumál
3. Ferðavinna/cruisevinna
4. Handils- og tænastuvinnu
5. Vinnunýskipan
6. Vinnustrategi
7. Hýruvognsloyvi
8. Hugskotið
9. Stuðulsjáttanir á ferðavinnuøkinum
3. petti. Nevndin leggur síni tilmæli fyri fíggjarnevndina at bera víðari í skipanini.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir.

Býráðsfundur 28. januar 2021: Vald vórðu:
Fastir limir
Kristianna Winther Poulsen
Kári Johansen
Bjørg Dam
Elsa Berg
Birgir Nielsen

Tiltakslimir
Súna Mørk
Tróndur Sigurðsson
Annfinn Brekkstein
Gunvør Balle
Annika Olsen

[Gem]
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44/21 Val av 5 limum og 5 tiltakslimum í vinnunevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
12.11.2020
28.01.2021

Málnr.
262/20
44/21

Journalnr.
20/04134-1
20/04134-1

Málslýsing:
Sambært §§ 28 og 29 í kommunustýrislógini er ásett:
§ 28. Settar skulu verða ein fíggjarnevnd og ein ella fleiri aðrar fastar nevndir til
beinleiðis fyrisiting av kommunalum viðurskiftum. Nevndirnar skipa seg sjálvar, sbr. tó §
38, stk. 1, 2. pkt.
Stk. 2. Val av limum og tiltakslimum til fastar nevndir fer fram beint eftir, at borgarstjóri
og varaborgarstjóri eru valdir. Valið fer fram eftir lutfalsvalháttinum sambært § 3.
§ 29. Allir limir í føstu nevndunum skulu vera kommunustýrislimir.
Stk. 2. Kommunustýrisskipanin skal áseta nærri reglur bæði um manning og málsøki
hjá teimum føstu nevndunum. Talið á nevndarlimum skal vera stakt, og tað skal vera
minni enn helmingurin av øllum kommunustýrislimunum.
Sambært § 29 í kommunustýrisskipanini er ásett:
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
1. Tórshavnar havn
2. Smábátahavn
3. Vinnubygningar og vinnuøki
4. Oljuvinnu
5. Fiskivinnu
6. Ferðavinnu
7. Cruisevinnu
8. Handils- og tænastuvinnu
9. Vinnunýskapan
10. Vinnustrategi
11. Hýruvognsloyvi
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í nevndina, umframt 5 tiltakslimir.

Býráðsfundur 12. november 2020: Vald vórðu:
Fastir limir

varalimir

Kári Johansen
Tróndur Sigurðsson
Kristianna Winther Poulsen

Súna Mørk
Annfinn Brekkstein
Bjørg Dam
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Annika Olsen
Gunvør Balle

Býráðsfundur 28. januar 2021: Vald vórðu:
Fastir limir

varalimir

Kári Johansen
Tróndur Sigurðsson
Annfinn Brekkstein
Birgir Nielsen
Elsa Berg

Súna Mørk
Bjørg Dam
Kristianna Winther Poulsen
Annika Olsen
Gunvør Balle

[Gem]
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FUNDURIN LOKIN KL. 17:30
GERÐABÓKIN GÓÐKEND:

____________________
Heðin Mortensen

____________________
Annfinn Brekkstein

____________________
Tróndur Sigurðsson

____________________
Kári Johansen

____________________
Kristianna Winther Poulsen

____________________
Súna Mørk

____________________
Bjørg Dam

____________________
Elsa Berg

____________________
Jákup Dam

____________________
Gunvør Balle

____________________
Annika Olsen

____________________
Birgir Nielsen

____________________
Ruth Vang
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