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Til viðgerðar

1/21 Val av limi í hest- og koltursnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
1/21

Journalnr.
20/04137-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr
kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini
altíð eiga meirilutan.
Sambært § 36 í kommunustýrisskipanini er ásett:
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.
Á kommunuvalinum 10. november 2020 vóru vald: Arna Silvurstein, Kári Niclasen og Frida Súsanna
Lenvig.
“Luttalsval smb. § 28 stk. 3 í kommunustýrislógini, ið er soljóðandi:
Stk. 3. Hevur borgarstjórin ella annar nevndarformaður fastan sess í eini nevnd, verður hesin sessur
taldur við upp í sessatalið, sum bólkur teirra hevur rætt at ogna sær.”
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald varð Gunvør Balle.
[Gem]
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2/21 Val av limi í hvítanesnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
2/21

Journalnr.
20/04138-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr
kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini
altíð eiga meirilutan.
Sambært § 32 í kommunustýrisskipanini er ásett:
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.
Á kommunuvalinum 10. november 2020 vóru vald: Aage Nybo, Ejler Johannesen og Rannvá Lamhauge
Beder.
“Luttalsval smb. § 28 stk. 3 í kommunustýrislógini, ið er soljóðandi:
Stk. 3. Hevur borgarstjórin ella annar nevndarformaður fastan sess í eini nevnd, verður hesin sessur
taldur við upp í sessatalið, sum bólkur teirra hevur rætt at ogna sær.”
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald varð Elsa Berg.
[Gem]
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3/21 Val av limi í kollafjarðarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
3/21

Journalnr.
20/04139-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr
kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini
altíð eiga meirilutan.
Sambært § 33 í kommunustýrisskipanini er ásett:
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.
Á kommunuvalinum 10. november 2020 vóru vald: Elin Debess, Trina Elttør Eysturoy og Dennis Mads
Rólantsson Christensen
“Luttalsval smb. § 28 stk. 3 í kommunustýrislógini, ið er soljóðandi:
Stk. 3. Hevur borgarstjórin ella annar nevndarformaður fastan sess í eini nevnd, verður hesin sessur
taldur við upp í sessatalið, sum bólkur teirra hevur rætt at ogna sær.”
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Valdur varð Jákup Dam.
[Gem]
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4/21 Val av limi í kaldbaksnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
4/21

Journalnr.
20/04140-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr
kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini
altíð eiga meirilutan.
Sambært § 33 í kommunustýrisskipanini er ásett:
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.
Á kommunuvalinum 10. november 2020 vóru vald: Jóhan Mortensen, Ingi á Smið og Teitur í
Sjúrðargarði.
“Luttalsval smb. § 28 stk. 3 í kommunustýrislógini, ið er soljóðandi:
Stk. 3. Hevur borgarstjórin ella annar nevndarformaður fastan sess í eini nevnd, verður hesin sessur
taldur við upp í sessatalið, sum bólkur teirra hevur rætt at ogna sær.”
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Valdur varð Birgir Nielsen.
[Gem]
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5/21 Val av limi í kirkjubøar- og velbastaðarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
5/21

Journalnr.
20/04141-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr
kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini
altíð eiga meirilutan.
Sambært § 33 í kommunustýrisskipanini er ásett:
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Kirkjubø og Velbastað verður vald ein nevnd við 5 limum.
Tríggir valdir av og millum borgararnar í Kirkjubø og 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.
Á kommunuvalinum 10. november 2020 vóru vald: Dánjal Pauli í Búðini, Bryndis Hjartardóttir og
Eyðbjørn Gaard.
“Luttalsval smb. § 28 stk. 3 í kommunustýrislógini, ið er soljóðandi:
Stk. 3. Hevur borgarstjórin ella annar nevndarformaður fastan sess í eini nevnd, verður hesin sessur
taldur við upp í sessatalið, sum bólkur teirra hevur rætt at ogna sær.”
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald varð Gunvør Balle.
[Gem]
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6/21 Val av limi í nólsoyarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
6/21

Journalnr.
20/04142-1

Málslýsing:
Sambært § 37 í kommunustýrislógini er ásett:
Kommunustýrið kann seta staðbundnar, ráðgevandi nevndir til tess at tryggja fólki á
staðnum ummælisrætt í málum, sum viðvíkja staðbundnum viðurskiftum.
Stk. 2. Staðbundnar nevndir skulu verða mannaðar bæði við umboðum úr
kommunustýrinum og við staðbundnum umboðum, tó soleiðis, at staðbundnu umboðini
altíð eiga meirilutan.
Sambært § 34 í kommunustýrisskipanini er ásett:
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.
Á kommunuvalinum 10. november 2020 vóru vald: Rebekka Gade, Bjørn Elíson og Maud Wang Hansen.
“Luttalsval smb. § 28 stk. 3 í kommunustýrislógini, ið er soljóðandi:
Stk. 3. Hevur borgarstjórin ella annar nevndarformaður fastan sess í eini nevnd, verður hesin sessur
taldur við upp í sessatalið, sum bólkur teirra hevur rætt at ogna sær.”
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja ein lim millum limir tess.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald varð Ruth Vang.
[Gem]
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7/21 Val av 5 limum í gøtunavnanevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
7/21

Journalnr.
20/04144-1

Málslýsing:
Arbeiðssetningurin hjá gøtunavnanevndini er soljóðandi (J.nr. 2010-0496):
”Gøtunavnanevndin er ráðgevandi nevnd hjá Tórshavnar býráði. Arbeiðssetningur
hennara er soljóðandi: Gøtunavnanevndin kemur við uppskotum og ger tilmæli til
mentamálanevndina um gøtunøvn, nøvn á torgum og øðrum slíkum nøvnum í
kommununi eftir áheitan frá umsitingini. Eisini kann nevndin verða biðin um ummæli
ella tilmæli um nøvn á bygningum hjá kommununi. Mentamáladeildin útvegar skrivara.”
Í nevndini sita: Marjun Arge Simonsen, Jógvan Arge, Kristin Magnussen, Jógvan á Dul og Viggo
Christiansen.
Fimm nevndarlimir skulu veljast.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir í Gøtunavnanevndina.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Marjun Arge Simonsen, Marius Rein, Høgni Joensen,
Jógvan Arge og Viggo Christiansen.
[Gem]
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8/21 Val av 5 limum og tiltakslimum í barnaverndarnevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
8/21

Journalnr.
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

[Gem]

Síða 11 av 57

Blað nr.: 12
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

9/21 Val av valnevnd til býráðsvalið 2024
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
9/21

Journalnr.
20/04151-1

Málslýsing:
Sbrt. § 3, stk. 1, í lóg nr. 44 frá 19. juni 1972 um val til allar føroyskar kommunur,
sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 97 frá 15. november 2006, verður býráðsval
fyriskipað og fyrireikað undir leiðslu av eini valnevnd, sum er sett av býráðnum, og
sum hevur í minsta lagi 3 limir.
Í nevndini sita: Bjørgfríð Ludvig, Jóan Petur Hentze, Eli Christiansen og Hilmar Jan Hansen.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 4 limir í valnevndina.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Hilmar Jan Hansen, Bjørgfríð Ludvig, Jóan Petur Hentze og
Bogi Andreasen.
[Gem]
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10/21 Val av 7 limum og tiltakslimum í skattakærunevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
10/21

Journalnr.
20/04152-1

Málslýsing:
Sambært kunngerð nr. 8 frá 5. februar 2009 um val av limum í kommunalu skattakærunevndirnar, skal
Tórshavnar kommuna velja 7 limir og 7 tiltakslimir í kommunalu skattakærunevndina fyri Tórshavnar øki.
Fyrsti fundur hjá nývaldu nevndini verður fyrireikaður av einum av limunum. Tórshavnar kommuna ger
sjálv av, hvør tað skal verða.
Í nevndini sita: Fastir limir: Ruth Vang, Jan Christiansen, Jákup Símun Simonsen, Brandur í Dali, Elin H.
Joensen, Jóhan Samuelsen, Jógvan Martin Mørk. Varalimir: Jákup av Skarði, Joan Neshamar, Berit W.
Samuelsen, Vígdis Joahnnesen, Katrin Gaard, Anna Rubeksen, Bergur R. Dam.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 7 limir og 7 tiltakslimir í kommunalu skattakærunevndina fyri
Tórshavnar øki.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu:
Fastir limir

Varalimir

Elin H. Joensen
Jógvan Martin Mørk
Jóhan Samuelsen
Odd Færø
Bergun Kass
Brandur í Dali
Jan Christiansen

Bergur Dam Jensen
Høgni Midjord í Stovuni
Jóan Petur Johannesen
Milia Egilsnes Anda
Berit W. Samuelsen
Katrin Jacobæus
Rói B. Poulsen

[Gem]
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Blað nr.: 14
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

11/21 Val av hegn- og vatnsýnisnevnd fyri 4 ár
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
11/21

Journalnr.
20/04153-1

Málslýsing:
Sbrt. § 44 í lóg nr. 171 "Om hegn og markfred" frá 18. mai 1937 og § 15 í lóg nr.
169 "Om benyttelse af indsøer og vandløb" frá 18. mai 1937 velur býráðið 3 hegn- og
vatnsýnismenn.
Samstundis verða valdir 3 tiltakslimir.
Í nevndini sita: Vivi Kirke Davidsen, Kári Mortensen, Edith Vang, Torvald Lützen, Heri Ó. Dam. Varalimir:
Fróði Olsen, Leivur Hansen, Jóannes Guttesen, Anna Rubeksen, Karlon Winther.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja nevndarlimir í nevndina, umframt tiltakslimir.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu:
Fastir limir

Varalimir

Thorvald Lútzen
Bergur Dam Jensen
Bjartur Brekkstein
Karlot Hergeirsson
Dánjal Hansen

Anna Rubeksen
Heri Dam
Niels á Reynatúgvú
Rúni S. Patursson
Fróði Olsen

[Gem]
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Blað nr.: 15
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

12/21 Val av limum í nevndina fyri Mentanarvirðislønir M.A. Jacobsens
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
12/21

Journalnr.
20/04165-1

Málslýsing:
Sambært reglugerðini fyri Mentanarvirðislønir M.A. Jacobsens eru fimm limir í nevndini.
Rithøvundafelag Føroya velur ein lim, Fróðskaparsetur Føroya velur ein lim og Tórshavnar býráð velur 3
limir.
Í nevndini sita: Vár í Ólavstovu fyri Rithøvundafelag Føroya, Malan Marnarsdóttir fyri Fróðskaparsetur
Føroya, Erling Isholm, Jákup Jacobsen og Høgni Joensen.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 3 limir.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Helena Dam á Neystabø, Høgni Joensen og Erling Isholm.
[Gem]
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Blað nr.: 16
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

13/21 Val av tveimum limum í nevndina fyri Barnamentanarheiðursløn
Tórshavnar býráðs
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
13/21

Journalnr.
20/04154-1

Málslýsing:
Sambært reglugerðini fyri Barnamentanarheiðursløn Tórshavnar býráðs eru fimm limir í
nevndini. Barnabókavørðurin á Býarbókasavninum er fastur limur, skúlabókavørðirnir
við kommunalu skúlarnar í kommununi velja ein lim og Tórshavnar býráð velur tveir
limir. Harafturat er formaðurin í mentamálanevnd Tórshavnar býráðs fastur limur og er
formaður í nevndini.
Í nevndini sita: Anna Malan Jógvansdóttir, Bjørg Dam vald av Tórshavnar býráð.
Sostatt skal býráðið velja tveir limir í nevndina.
Lutfalsval
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 2 limir í nevndina.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Bogi Andreasen og Rigmor Dam.
[Gem]
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Blað nr.: 17
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

14/21 Val av einum limi og tiltakslimi í stýrið fyri Listasavn Føroya
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
14/21

Journalnr.
20/04155-1

Málslýsing:
Sambært reglugerð fyri Listasavn Føroya velur landsstýrismaðurin í mentamálum formannin í stýrinum.
Tórshavnar kommuna, Listafelag Føroya og Felagið Føroysk Myndlistafólk velja hvør sín. Stýrið verður
valt fyri eitt 4 ára skeið.
Siðvenja hevur verið, at formaðurin í mentamálanevndini hevur verið valdur.
Meirlutaval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir til at velja ein lim og ein tiltakslim.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Valdur varð Annfinn Brekkstein sum fastur limur og Birita Baldvinsdóttir
Iversen sum tiltakslimur.
[Gem]
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Blað nr.: 18
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

15/21 Val av 5 limum í musikkskúlanevndina
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
15/21

Journalnr.
20/04156-1

Málslýsing:
Sbrt. reglugerð frá 30. september 2009 um Tórshavnar Musikkskúla, velur býráðið
fimm nevndarlimir í eina musikkskúlanevnd, ið hevur til endamáls at fremja áhugamál
skúlans. Eisini arbeiðir nevndin fyri góðum korum hjá musikkskúlanum, miðar eftir at
vekja ans fyri tónleiki og arbeiðir sum heild fyri áhugamálum musikkskúlans. Nevndin
eigur saman við musikkskúlanum at eggja til eitt ríkt og fjøltáttað tónleikalív.
Í nevndini sita: Rói B. Poulsen, Uni Árting, Malan Eyðunsdóttir, Malan Thomsen, Jens Marni Hansen.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 5 limir.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Halla Samuelsen, Høgni Midjord í Stovuni, Petur Frank
Holm, Høgni Reistrup og Malan Eyðunsdóttir.
[Gem]
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Blað nr.: 19
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

16/21 Val av 2 limum í Minnisgrunn Sonnu av Skarði
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
16/21

Journalnr.
20/04164-1

Málslýsing:
Sambært § 9 í reglugerðini fyri grunnin verður hann stýrdur av eini trímannanevnd, sum
býráðið tilnevnir. Nevndin skipar seg sjálv. Býráðsformaðurin er føddur limur í nevndini.
Hinir tveir stýrislimirnir verða tilnevndir fyri 4 ár í senn, og kunnu verða tilnevndir í
mesta lagi 3 ferðir íalt.
Miðað verður ímóti, at teir báðir stýrislimirnir, sum býráðið tilnevnir, hava áhuga fyri og
skil á handarbeiði. Teir nýtast ikki at vera býráðslimir.
Í nevndini sita: Beinta Poulsen og Helena Dam á Neystabø.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 2 limir í nevndina.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Irma Justinussen og og Oddbjørg Højgaard.
[Gem]
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Blað nr.: 20
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

17/21 Val av 3 limum í nevndina fyri grunnin Vestnordisk Hovedstadsfond
Nuuk, Reykjavík og Tórshavn
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
17/21

Journalnr.
20/04169-1

Málslýsing:
Sambært § 4, stk. 1 og 2, í viðtøkunum fyri grunnin “Vestnordisk hovedstadsfond Nuuk,
Reykjavík og Tórshavn” eru níggju limir í stýrinum fyri grunnin. Hvør kommuna hevur
tríggjar limir, og hesir eru borgarstjórin og tveir kommunustýrislimir/býráðslimir.
Valskeiðið fylgir valskeiðnum hjá viðkomandi kommunustýri.
Í Tórshavnar kommunu hevur siðvenjan verið, at borgarstjórin og teir báðir
varaborgarstjórarnir hava verið í stýrinum.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 3 limir.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein, Annika Olsen.
[Gem]
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Blað nr.: 21
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

18/21 Val av 2 limum í nevndina fyri Føroya Barnaheim fyri 4 ár
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
18/21

Journalnr.
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.
[Gem]
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Blað nr.: 22
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

19/21 Val av limi og varalimi í stýrið fyri Tekniska skúlan í Tórshavn fyri 4 ár
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
19/21

Journalnr.
20/04157-1

Málslýsing:
Stovnurin virkar sambært viðtøkum fyri Tekniska Skúlan í Tórshavn, dagfestar 20.
oktober 2004. Sbrt. viðtøkunum § 2, stk. 2, litra b. velur kommunan, har skúlin hoyrir
heima ein lim og ein varalim.
Í løgtingslóg nr. 79 frá 22. Mai 2015 um skúladepil í Marknagili verður tekniski skúli
niðurlagdur. Henda tilgongd er í gongd, men enn ikki komin á mál.
Meirilutaval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1 lim í nevndina, umframt ein tiltakslim.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Valdir vórðu Heðin Mortensen sum fastur limur og Annfinn Brekkstein
sum tiltakslimur.
[Gem]
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Blað nr.: 23
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

20/21 Val av limi og varalimi í skúlanevndina á Føroya Handilsskúla
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
20/21

Journalnr.
20/04177-1

Málslýsing:
Stovnurin virkar sambært viðtøkum fyri Føroya Handilsskúla, dagfestar 30. mars 2001.
Sbrt. viðtøkunum § 2, stk. 2, litra b. velur kommunan, har skúlin hoyrir heima ein lim og ein varalim.
Í løgtingslóg nr. 79 frá 22. mai 2015 um skúladepil í Marknagili verður Handilsskúlin niðurlagdur. Henda
tilgongd er í gongd.
Meirilutaval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum at velja 1 lim í nevndina, umframt ein tiltaks lim.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Valdir vórðu Heðin Mortensen sum fastur limur og Annfinn Brekkstein
sum tiltakslimur.
[Gem]
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Blað nr.: 24
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

21/21 Val av einum limi í nevndina hjá Dr. Ingridar barnagarði fyri 4 ár
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
21/21

Journalnr.
20/04173-1

Málslýsing:
Sambært reglugerð § 3 verður sjálvsognarstovnurin Drotning Ingridar Meinigheitsbarnagarður stjórnaður
av eini nýggjumannanevnd. Tórshavnar kommuna velur ein lim fyri sítt valskeið. Nevndin fyri KFUK velur
ein lim, nevndin fyri Meinigheitshúsið velur ein lim, Meinigheitsráðið verlur ein lim. Prestur er føddur limur
í nevndini. Haraftrat velur nevndin ein lim, ið skal vera lækni. Hinir báðir nevndarlimirnir verða valdir av
og millum foreldrini, sum hava børn á stovninum. Valini eru fyri valskeið býráðsins.
Meirilutaval.
Tilmæli:
Kommustjórin mælir býráðnum til at velja ein lim.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Valdur varð Bjarni Beder.
[Gem]
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Blað nr.: 25
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

22/21 Val av limi í nevndina fyri Sankta Josefs barnagarð
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
22/21

Journalnr.
20/04174-1

Málslýsing:
Sambært viðtøkunum § 3 verður sjálvsognarstovnurin stjórnaður av eini fimmmannanevnd. Tórshavnar
kommuna velur tríggjar limir, harav tveir eftir tilmæli frá fransiskanarsystrunum. Hinir báðir
nevndarlimirnir verða valdir av og millum foreldrini, sum hava børn á stovninum. Valini eru fyri valskeið
býráðsins.
Fransiskanarsystrarnar hava tilmælt: Louisa Smets, fransiskanarasystur og Kára Durhuus, lærara.
Meirilutaval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja ein lim í nevndina.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald varð Bente Kjær.
[Gem]
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Blað nr.: 26
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

23/21 Val av kommunustýrisumboðum í skúlastýrini
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
23/21

Journalnr.
20/04145-1

Málslýsing:
Sambært § 50 í løgtingslóg nr.125 frá 20. juni 1997 um fólkaskúlan, sum seinast er
broytt við løgtingslóg nr.64 frá 7.juni 2007, skal kommunustýrið velja umboð í
skúlastýrini.
Tvey kommunustýrisumboð skulu veljast í hvørt stýri, men tá færri enn 20 næmingar
eru í einum skúla, skal eitt kommunustýrisumboð veljast. Valskeiðið hjá
kommunuumboðunum er valskeiðið hjá kommunustýrinum.
Í Tórshavnar kommunu eru 10 fólkaskúlar. Skúlarnir eru hesir: Skúlin á Argjahamri,
Skúlin á Fløtum, Sankta Frans skúli, Eysturskúlin, Hoyvíkar skúli, Skúlin við
Løgmannabreyt, Kollafjarðar skúli, Kaldbaks skúli, Velbastaðar skúli og Nólsoyar skúli.
Næmingatalið í Nólsoyar skúla er 14, sostatt skal bert eitt kommunustýrisumboð veljast
í skúlastýrið fyri Nólsoyar skúla.
Umframt kommunalu fólkaskúlarnar eru tveir frískúlar, teir eru Frískúlin í Havn og
Lítliskúli. Sambært § 12 stk. 4 í løgtingslóg nr. 46 frá 26.03.2002 kann kommunustýrið
eftir áheitan frá skúlastýrinum gera av, at ein av limum tess er við á skúlastýrisfundi
uttan atkvøðurætt. Tórshavnar kommuna hevur í løtuni eitt fyrisitingarligt umboð í
skúlastýrinum fyri Lítlaskúla.
Lutfalsval í mun til teir 10 fólkaskúlarnar – har tveir kommunustýrislimir skulu veljast.
Meirilutaval í mun til skúlan í Nólsoy, Lítlaskúla og Frískúlan í Havn.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 umboð til hvørt skúlastýrið í 9
fólkaskúlunum í kommununi, umframt 2 tiltakslimir fyri hvørt skúlastýrið.
Skúlin á Fløtum
Fastir limir

Tiltakslimir

Eysturskúlin
Fastir limir

Tiltakslimir

Sankta Frans skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Skúlin á Argjahamri
Fastir limir

Tiltakslimir

Hoyvíkar skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Skúlin við Løgmannabreyt
Fastir limir

Tiltakslimir
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Blað nr.: 27
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

Kollfjarðarskúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Kaldbaks skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Velbastaðar skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Eisini mælir kommunustjórin býráðnum til at velja 1 umboð fyri ávikavist skúlan í
Nólsoy, Lítlaskúla og Frískúlan í Havn, umframt ein tiltakslim fyri hvørt skúlastýrið.
Nólsoyar skúli
Fastur limur

Tiltakslimur

Lítli skúli
Fastur limur

Tiltakslimur

Frískúlin í Havn
Fastur limur

Tiltakslimur

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu:
Skúlin á Fløtum
Fastir limir
Tiltakslimir
Súna Mørk
Birgir Nielsen

Bjørg Dam
Ruth Vang

Eysturskúlin
Fastir limir

Tiltakslimir

Kári Johansen
Annika Olsen

Súna Mørk
Gunvør Balle

Sankta Frans skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Bjørg Dam
Birgir Nielsen

Kári Johansen
Ruth Vang

Skúlin á Argjahamri
Fastir limir

Tiltakslimir

Annfinn Brekkstein
Ruth Vang

Súna Mørk
Birgir Nielsen

Hoyvíkar skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Bjørg Dam
Gunvør Balle

Kristianna Winther Poulsen
Annika Olsen
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Blað nr.: 28
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

Skúlin við Løgmannabreyt
Fastir limir

Tiltakslimir

Kristianna Winther Poulsen
Elsa Berg

Bjørg Dam
Jákup Dam

Kollfjarðarskúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Bjørg Dam
Elsa Berg

Kristianna Winther Poulsen
Jákup Dam

Kaldbaks skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Súna Mørk
Jákup Dam

Kári Johansen
Elsa Berg

Velbastaðar skúli
Fastir limir

Tiltakslimir

Kristianna Winther Poulsen
Ruth Vang

Bjørg Dam
Birgir Nielsen

Eisini mælir kommunustjórin býráðnum til at velja 1 umboð fyri ávikavist skúlan í
Nólsoy, Lítlaskúla og Frískúlan í Havn, umframt ein tiltakslim fyri hvørt skúlastýrið.
Nólsoyar skúli
Fastur limur

Tiltakslimur

Súna Mørk

Kári Johansen

Lítli skúli
Fastur limur
Kári Johansen

Tiltakslimur
Súna Mørk

Frískúlin í Havn
Fastur limur

Tiltakslimur

Bjørg Dam

Annfinn Brekkstein

[Gem]

Síða 28 av 57

Blað nr.: 29
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

24/21 Val av 3 limum og einum tiltakslimi í P/f Fjarhitafelagið
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
24/21

Journalnr.
20/04146-1

Málslýsing:
Sambært § 6 í viðtøkunum hjá P/F Fjarhitafelagnum er ásett:
“Í nevnd felagsins eru 6 limir
Nevndarlimir verða valdir fyri 4 ár í senn, men kunnu afturveljast
Valdir verða 2-3 tiltakslimir, sum taka sæti í nevndini, tí í ávísum nevndarlimi berst frá”.
Ognarluturin hjá Tórshavnar kommunu í felagnum merkir, at 3 limir skulu veljast av
býráðnum í nevndina, umframt ein tiltakslimur. Hinir 3 limirnir verða valdir av SEV.
Lutfalsval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 3 limir, umframt 1 tiltakslim.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Tróndur Sigurðsson, Bjørg Dam og Gunvør Balle sum fastir
limir og Kristianna Winther Poulsen sum tiltakslimur.
[Gem]
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Blað nr.: 30
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

25/21 Val av einum limi og tiltakslimi í stýrið fyri Føroya Symfoniorkestur
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
25/21

Journalnr.
20/04320-1

Málslýsing:
Sambært §3 í viðtøkum fyri sjálvsognarstovnin Føroya Symfoniorkestur er ásett, at Tórshavnar
kommuna tilnevnir ein lim og ein tiltakslim í stýrið.
29. november 2018 var Jákup Simonsen valdur sum limur og Hanna Simonsen sum tiltakslimur.
Meirilutaval.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja ein lim og ein tiltakslim í stýrið.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Jákup Simonsen sum fastur limur og Katrin Ellingsgaard
sum tiltakslimur.
[Gem]
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Blað nr.: 31
Býráðsfundur
14. januar 2021

Formansins merki:

26/21 Val av bygginevnd til víðakan av Skansabryggjuni og eystara
Havnaøki
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
26/21

Journalnr.
21/00123-1

Málslýsing:
Í bygginevndini sita í dag:
Bogi Andreasen, Bergun Kass, Heðin Mortensen, Jónsvein Lamhauge, Arnbjørn Kristiansen, Bogi
Jacobsen og Magnus Dam.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 limir í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum fyri Boga
Andreasen og Bergun Kass.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Tróndur Sigurðsson, Heðin Mortensen og Birgir Nielsen.
[Gem]
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27/21 Val av stýrisbólki til skúlan á Fløtum
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
27/21

Journalnr.
21/00122-1

Málslýsing:
Í bygginevndini sita í dag:
Gunvør Balle, Jákup Dam, Bjørghild Djurhuus, Heðin Mortensen, Sigurð Ó. Vang, Jóan Petur Hentze og
Birita Wardum.
Verkætlanarleiðari: Bergur Rask Olsen
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1 lim í stýrisbólkin sambært lutfalsvalháttinum fyri Bjørghild
Djurhuus.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Súna Mørk, Kári Johansen, Gunvør Balle og Jákup Dam.
[Gem]
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28/21 Val av bygginevnd fyri musikkskúlan
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
28/21

Journalnr.
21/00120-1

Málslýsing:
Í bygginevndini sita í dag:
Marin Katrina Frýdal, Heðin Mortensen, Jóan Petur Hentze, Bogi Jacobsen og Eyðna Justinussen.
Verkætlanarleiðari: Unnie Justinussen
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1 lim í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum fyri Marin
Katrinu Frýdal.

Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Bjørg Dam og Gunvør Balle.
[Gem]
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29/21 Val av serstakari nevnd (bygginevnd) at fyrireika nýggjan Svimjihyl /
langhyl
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
29/21

Journalnr.
21/00124-1

Málslýsing:
Í bygginevndini sita í dag:
Bergun Kass, Heðin Mortensen, Sigurð Ó. Vang, Bogi Jacobsen, Birita Wardum
Brynhild Setberg.
Verkætlanarleiðari: Bergur R. Olsen
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1 lim í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum fyri Bergun
Kass.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Annfinn Brekkstein og Annika Olsen.
[Gem]
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30/21 Val av bygginevnd : stýrisbókur fyri byggingina av Tórsvølli
(vestusíðan)
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
30/21

Journalnr.
21/00125-1

Málslýsing:
Í bygginevndini sita í dag:
Annika Olsen, Bogi Andreasen, Heðin Mortensen, Jóan Petur Hentze, Bjørgfríð Ludvig, Bogi Jacobsen
og Bergur R. Olsen.
Verkætlanarleiðari: Frank Hansen
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1 lim í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum fyri Boga
Andreasen.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Heðin Mortensen, Annfinn Brekkstein og Annika Olsen.
[Gem]
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31/21 Val av stýrisbólki at endurskoða byggisamtyktir - almenna- og
serstakar byggisamtyktir
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
31/21

Journalnr.
21/00127-1

Málslýsing:
Í bygginevndini sita í dag:
Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Tróndur Sigurðsson, Bogi Jacobsen, Birita Wardum og Marius Müller.
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 1 lim í stýrisbólkin sambært lutfalsvalháttinum fyri Marin
Katrinu Frýdal.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Tikið av skrá.
[Gem]
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32/21 Val av bygginevnd fyri nýtt røktarheim og við røktaríbúðum
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
32/21

Journalnr.
21/00126-1

Málslýsing:
Í bygginevndini sita í dag:
Bergun Kass, Bjørghild Djurhuus, Eyðfríð L. Jacobsen, Birita Wardum, Bergur R. Olsen og Eyðna
Justinussen.
Verkætlanarleiðari: Unnie Justinussen
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 limir í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum fyri
Bergun Kass og Bjørghild Djurhuus.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Kristianna Winther Poulsen og Ruth Vang.
[Gem]
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33/21 Val av bygginevnd fyri Umlættingardepil
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
25.01.2018
14.01.2021

Málnr.
23/18
33/21

Journalnr.
18/00270-1
18/00270-1

Málslýsing:
Val av 2 býráðslimum í bygginevndina fyri Umlættingardepil.

Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 limir í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum.

Býráðsfundur 25. januar 2018: Bergun Kass og Halla Samuelsen eru valdar í bygginevndina.
Ískoyti:
Í bygginevndini sita í dag:
Bergun Kass, Halla Samuelsen, Eyðfríð L. Jacobsen, Birita Wardum, Bergur Rask Olsen og Unnie
Justinussen.
Verkætlanarleiðari: Bárður Johannesen
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 limir í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum fyri
Bergun Kass og Hallu Samuelsen.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Súna Mørk og Ruth Vang.
[Gem]
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34/21 Val av bygginevnd í sambandi við umbygging av Tjarnargarði
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur
2 Býráðsfundur

Fundardagur
25.01.2018
14.01.2021

Málnr.
22/18
34/21

Journalnr.
18/00282-1
18/00282-1

Málslýsing:
Val av 2 býráðslimum í bygginevndina í sambandi við umbygging av Tjarnargarði.

Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 limir í bygginevndina sambært lutfalsvalháttinum.

Býráðsfundur 25. januar 2018: Bergun Kass og Bjørghild Djurhuus eru valdar í bygginevndina.
Ískoyti:
Í bygginevndini sita í dag:
Bergun Kass, Bjørghild Djurhuus, Eyðfríð L. Jacobsen, Bergur Rask Olsen og Unn S. Perdomo.
Verkætlanarleiðari: Frank Hansen
Tilmæli:
Kommunustjórin mælir býráðnum til at velja 2 limir í bygginevndina sambært
lutfalsvalháttinum fyri Bergun Kass og Bjørghild Djurhuus.
Býráðsfundur 14. januar 2021: Vald vórðu Kári Johansen og Birgir Nielsen.
[Gem]
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35/21 Uppskot til broyting av kommunustýrisskipanini fyri Tórshavnar
kommunu
Viðgjørt av
1 Býráðsfundur

Fundardagur
14.01.2021

Málnr.
35/21

Journalnr.
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”

2) § 27 1, 2, 3 og 4 petti verða orðað soleiðis:
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“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.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
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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:
1. Vinnuvirksemið og vinnubygningar, tó ikki á havnaøkinum
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9.
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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
Býráðið hevur 13 limir, ið verða valdir eftir teim til eina og hvørja tíð galdandi reglunum í kommunalu
vallógini.
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§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,
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,
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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.
§ 11
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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.
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.
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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.
3. petti. Fíggjarnevndin ansar eftir, at øll onnur skjøl verða goymd á tryggan hátt.
5. partur
Hinar føstu nevndirnar
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§ 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.
3. petti. Nevndin hevur tekniskt eftirlit við almennum plássum, vegum, kloakkum, reinsiverkum,
almennum nátthúsum o.ø.
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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
5. Frílendi
6. Framtíðar orka
7. Umhvørvismál
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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.
2. petti. Nevndin fyrisitur hesi málsøki:
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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
1. petti. Undir fíggjarnevndini verður sett ein vinnunevnd við 5 kommunustýrislimum, ið skal viðgera
vinnumál.
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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
§ 35
1. petti. At taka sær av áhugamálum í Nólsoy verður vald ein nevnd við 5 limum.
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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.
Tilbúgvingarnevndin
§ 40
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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.”

Lógir, ásetingar o.a.
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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.
[Gem]
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FUNDURIN LOKIN KL. 18:00
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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