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Góðu kommunustýrislimir, gott fundarfólk! Hjartaliga 
vælkomin á aðalfundin hjá Kommunu felag num. Nummar 
níggju í røðini síðani felagið varð stovnsett í 2014.

Staðbundna fólkaræðið er hornasteinurin í føroyska 
væl ferðarsamfelagnum og tryggjar okkum øllum ávirk
an á egin lívsviðurskifti. Tit 29 kommunur og tit fleiri enn 
200 kommunustýrislimir, sum eru karmurin um hend a 
aðalfundin í dag, eru fram um alt trygdin fyri fólka
ræðisligum fjølbroytni í føroyska samfelagnum. Tit eru 
trygdin fyri, at hetta samfelagið kann mennast í landa
frøðiligari javnvág, kjølfest í spjaddari búseting og við 
livandi nærsamfeløgum. Hetta eru virði, sum eitt sentralt 
stýri ongantíð kann tryggja okkum.

Hetta eru samstundis virði, sum vit eiga at fjálga um og 
virðismeta. Virði, sum nógv fólk í okkara grannatjóðum 
øvunda okkum. Tað er sjón fyri søgn. Alsamt fleiri útjað
ara samfeløg kring okkum eru farin at hyggja henda vegin 
og síggja okkum sum eitt fyrimyndarligt samfelag, tá ið 
tað snýr seg um at menna samfelagið alt, heldur enn bert 
miðstaðarøkini. 

Hóast hetta, so høvdu fleiri ynskt sær eina uppaftur 
breiðari menning av landinum. Fyritreytin fyri jøvnum 
vøkstri í øllum landinum er eitt gott infrakervi. Enn eitt 
stórt stig á leiðini hesum viðvíkjandi varð tikið í ár, nú hol 
er millum Sandoynna og Streymoynna. Tað tyk ist somu
leiðis vera breið semja um, at næsta stigið er ein tunnil 
til Suðuroyar. Her er talan um veruligt sam felags ligt sam
haldsfesti, har øll øki í landinum verða virðismett.

Tey eru tó mong, sum ynskja einar meira sentralt 
stýrd ar Føroyar. Tilmælini frá Búskaparráðnum seinastu 
árini eru góð dømi um tað. Eisini afturvendandi tosið 

um, at normeringar mugu verða ásettar sentralt og ikki 
bara latnar staðbundna myndugleikanum, eru dømi um 
áhaldandi hugin at stýra lokala myndugleikanum niður 
í smálutir. Stundum eru tilmælini sera víðfevnd, og ikki 
so sjáldan verður róð fram undir, at landsmyndugleikin 
meira ella minni skal seta kommunurnar undir umsiting 
og raðfesta teirra vegna. 

Vit, fólkavaldu kommunustýrislimir, umboðandi stað
bundna fólkaræðið í hesum samfelagi, skulu tí áhaldandi 
verja sjálvsavgerðarrættin hjá  kommununum, soleiðis at 
eisini tey, ið eftir okkum koma, fara at hava tann framí
hjá rætt at skipa seg í lokalar eindir við heimildum at 
skipa og ávirka egin viðurskifti.

Bert soleiðis kunnu vit eisini í framtíðini hava livandi 
nær samfeløg í øllum pørtum av landinum.

Vit hava stórar avbjóðingar í framtíðini, serliga or sak að 
av demografisku broytingunum, sum eru fyri framm an. 
Starvsfólkatrotið á vælferðarøkinum er ein tann størsta 
einstaka avbjóðingin, og hetta fer at krevja bygnaðar
broyt ingar í føroyska samfelagnum. Broytingar sum 
sann líkt ikki verða so einfaldar at fáa semju um.

Tað er sera umráðandi, at land og kommunur finna felags 
stev í fyrireikingunum til tær bygnaðarbroytingarnar, ið 
tørvur er á, og sum helst eru neyðugar, fyri at eisini fram
tíðar ættarlið skulu kunna liva í einum framkomnum 
væl ferðar samfelagi. Endamálið hjá okkum øllum, bæði 
lands politikarum og kommunupolitikarum,  má verða at 
fáa eitt sam felag, ið mennist í javnvág, og har borg arar í 
øllum landinum hava rætt til grundleggjandi væl ferðar
tænastur.

Hetta má vera okkara aðalmál.

1. Vælkomin
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Fyri júst einum mánaði síðani vóru allar korona avmark
ingar avtiknar í Føroyum.  Tá vóru gingin meir enn tvey 
ár, síðani tann fyrsti tilburðurin var staðfestur í Wuhan í 
Hubeilandslutinum í Eysturkina og knapt tvey ár, síðani 
vit á grækarismessu 2020 fingu staðfest tann fyrsta 
tilburðin í Føroyum

Avbjóðingarnar í sambandi við koronafarsóttina vóru 
nógvar, og hetta merkti eisini í stóran mun virksemið 
hjá Kommunufelagnum hetta tíðarskeiðið. Serliga við
víkjandi eldraøkinum og dagstovnaøkinum vóru nógvir 
spurningar.

Royndirnar, vit hava gjørt okkum, vísa, at nógvir manglar 
eru í heilsufakligu tilbúgvingini. Serliga eldraøkið var frá 
byrjan í einari truplari støðu. Meðan kunning, ráðgeving 
og vegleiðing varð væl skipað av sentralum stovnum 
í okkara grannalondum, varð føroyska eldraøkið meir 
ella minni slept upp á fjall. Ongar vegleiðingar komu frá 
sentralum myndugleikum.

Vit hava fyri neyðini at eftirmeta okkara heilsufakligu 
tilbúgving komandi tíðina. Landsstýrið hevur fyri stuttum 
sent lógaruppskot um nýtt fólkaheilsustýri til hoyringar. 
Vit seta okkara álit á, at eitt komandi heilsustýri fer at 

2. Farvæl korona og 
vælkomin flóttafólk

taka sær av nógvum at teimum uppgávum og skyldum, 
sum undir koronakreppuni ikki vórðu loystar av nøkrum 
myndugleika.

Júst sum vit hildu, at nú líktist heimurin aftur sær sjálv
um, vaknaðu vit upp til ein nýggjan veruleika: Kríggj í 
Evropa. Eitt kríggj sum á sama hátt sum korona kennist 
ófrættakent og óskiljandi. 

Nú er tað ein hóttan móti friði – ikki bert í okkara parti 
av heiminum, men um allan heim. Dagliga frætta vit um 
krígsbrotsverk, vanlagnu og flóttar. Og enn hómast eingin 
loysn á krígnum.

Hesin sjónligi fíggindin kann tó ongantíð berjast á 
øllum mótum. Rakettir formáa sær ikki ímóti øllum – og 
tær vísa seg at leggja annað eftir seg enn bert oyðilegging. 

Neyðarrópini frá óseka ukrainska fólkinum vóru í 
grundini ikki serliga hvøll, áðrenn allur vesturheimurin 
beyð teimum inn. Og tað gera vit sjálvandi eisini her í 
Føroyum – vit kunnu og skulu ikki annað.

Eins og við koronu standa vit í Føroyum við einari 
nýggj ari avbjóðing – einari, ið vit ikki hava roynt áður. Vit 
skulu nú byggja loysnir, sum vit kanska ikki reiðiliga hava 
smíðað amboðini til frammanundan. 

Men eisini hesum koma vit at lofta. Vit mugu bert ikki 
vera bláoygd um, hvat hetta fer at krevja av okkum. Helst 
verður hetta ein størri uppgáva fyri okkum, enn korona 
vísti seg at blíva. Uppgávuna skulu vit nokk loysa. Men 
givið er, at hendan innbjóðing, ið vit hava sent neyð
støddum ukrainum og tann tíð, sum nú stendur okkum 
fyri framman, kann fara krevja eins nógv av okkum øllum 
og tey bæði koronaárini.

Kommunufelagið er í tøttum samstarvi við myndug
leik arnar um, hvussu vit skulu samskipa hjálpina til tey 
flóttafólkini, sum longu eru komin og sum helst fara at 
koma í næstum. Hetta er ein humaniter vanlukka og ein 
risa avbjóðing hjá øllum vesturheiminum, har vit avgjørt 
skulu taka okkara lut til tess at hjálpa. 
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Eftir 10 ár við nettofráflyting á at kalla hvørjum ári hava 
vit í Føroyum síðani 2014 upplivað eina árliga netto
tilflyting. Og seinastu fýra árini hevur talan verið um 
omanfyri 500 persónar árliga. Hartil skal leggjast tað 
burðaravlop, sum søguliga hevur verið stórt í Føroyum 
seinastu mongu árini, og sum síðani aldarskiftið hevur 
verið umleið 2300 um árið.

Samlaði fólkavøksturin kemur ikki av ongum og 
hong ur sjálvsagt eisini neyvt saman við stóra búskapar
vøkstrinum, ið vit hava haft seinnu árini. Siðbundnu 
vinnurnar eiga sín stóra part av framgongdini, meðan 
eisini ferðavinnan tykist vinna seg alt meiri fram. Her 
hava serliga ferðavinna og kanska eisini byggivinnan 
havt avleiddar fylgjur fyri bústaðarmarknaðin. 

Hetta eru nakrir av høvuðstættunum í einari gongd, 
sum hevur sett – og framvegis setir – eitt munandi trýst á 
bústaðarmarknaðin. Og lítið er at ivast í, at hetta trýstið 
longu hevur broytt føroyska bústaðarmarknaðin. 

Ógvuliga yvirskipað kann helst sigast, at vit eru farin 
frá tí støðu, har øll bygdu egnan privatan bústað, og 
tey fáu vitjandi húsaðust á sjómansheimum. Vit eru 
væl áleiðis til ein meira samansettan marknað, har eitt 
nú leiguíbúðir og partvíst eisini lutaíbúðir eru vorðnar 
alsamt fleiri í tali. Samstundis hevur ferðavinnan økt 
mun andi um serliga hotellkapasitetin, og harvið kann 
hugsast, at ferðavinnan fer at leggja minni trýst á privata 
bústaðarmarknaðin framyvir.

Framvegis eru tó tøk at taka, og hetta hevur eisini 
merkt arbeiðið í Kommunufelagnum. Flestøll eru á einum 
máli um, at avbjóðingarnar á bústaðarmarknaðinum 
eru samansettar, og einki einstakt amboð kann lofta 
samlaðu avbjóðingini. Tí er javnan kjak um tey amboð, 
sum kommunurnar hava at lofta avbjóðingunum, og tey 
amboð, sum enn kunnu setast í verk, um politisk undir
tøka er fyri tí. Í 2021 fingu nøkur av hesum amboðum 
serliga umrøðu og viðgerð í Kommunufelagnum.

Avbjóðingin við tómum 
húsum
Talið av tómum húsum er støðugt vaksandi, og er nú 
vorðið rættiliga stórt, serliga uttan fyri miðstaðarøkið. 
Talan er um hús, ið ikki eru tøk til langtíðar útleigu, og 
sum tí eru at meta sum frítíðarhús. Eigarar eru ofta fólk, 
ið ikki eru skrásett at búgva í kommununi, og tey rinda tí 
ikki skatt har. 

Tøl vísa, at næstan 15% av sethúsunum uttanfyri Tórs
havnar kommunu standa tóm. Í smáu kommununum 
standa vanliga millum 30% og 50% av húsunum tóm. Í 
Suður oy stendur fimta hvørt hús tómt, og í Sandoy næst
an triðja hvørt.

Fyrr var soleiðis, at flestu tómu húsini vóru ogn hjá 
fólki, sum vóru flutt burtur, ella sum vóru uppvaksin á 
stað num, og síðani høvdu arvað húsini. Eigarar vóru so
statt í flestu førum fólk við tilknýti til bygdina; tey vóru 
ein partur av felagslívinum, og við til at halda bygdini 
uppi, hóast tey ikki vóru fastbúgvandi. Seinastu árini 
hevur verið ein onnur gongd, har nógv hús í smærru 

bygdunum verða seld fólki til frítíðarhús, ofta við ætlan 
um at leiga út til ferðafólk ein part av árinum. Tøl frá 
Hagstovuni vísa, at sølan av húsum í smærru bygdunum 
er støðugt vaksandi, og er meiri enn tvífaldað seinastu 10 
árini. 

At sethús standa tóm í einari bygd er ikki ein trupulleiki 
í sær sjálvum, um talið er avmarkað í mun til samlaða talið 
av húsum. Men um talan gerst um ein lutfalsliga stóran 
part av sethúsunum, skal kommunan rinda kostnaðinum 
av einum undirstøðukervi, sum er væl størri enn neyðugt 
til tey fastbúgvandi fólkini.

Høvuðsorsøkin til stóra talið av tómum húsum er tann 
støðuga flytingin frá smærri bygdum til stórpláss, sum 
hevur verið í meira enn ein heilan mansaldur. Gongdin 
hevur havt við sær, at serliga smærru bygdirnar uttan fyri 
miðstaðarøkið í størri ella minni mun eru vorðnar til part
vís summarhúsøki. 

Gongdin fer helst at halda fram, og helst fara fleiri 

3. Bústaðar politikkur
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bygd ir at avfólkast komandi árini. Tað er tí  uppgávan hjá 
myndug leikunum – landi og kommunum – at tryggja, at 
nógvu tómu húsini ikki gerast ein áhaldandi og vaksandi 
eyka kostnaður fyri ávísar kommunur. Hetta kann eitt 
hósk andi tænastugjald vera við til at tryggja. 

Spurningurin er so, hvørja heimild kommunurnar 
skulu hava. Sum nevnt omanfyri, er tað ikki nakar stór
vegis trupulleiki, at einstøk hús standa tóm. Soleiðis 
hevur altíð verið, og soleiðis fer altíð at vera allastaðni 
í landinum. Avbjóðingin kemur, tá talið gerst ov stórt í 
mun til samlaða húsatalið í bygdini. 

Upplagt er tí at áseta, at treytin fyri at ein kommuna 
kann áseta tænastugjald í einari bygd er, at talið av 
tómum húsum í bygdini er lutfalsliga stórt. Ilt er at 
siga neyvt, hvar markið skal setast, men til dømis 
kundi verið sett sum treyt, at í minsta lagi ein 1/5 av 
samlaðu sethúsunum standa tóm. Sum tóm hús í hesum 
sambandi eru at rokna hús, har ongin er skrásettur at 
búgva sambært fólkayvirlitinum. Standa fólk at búgva í 
húsunum, til dømis tí tey verða langtíðarútleigað, eigur 
onki tænastugjald at verða rindað.

Gjørt verður vart við, at tað er talið av tómum húsum 
í einstøku bygdunum, ið er avgerandi, og ikki samlaða 
talið í kommununi samanlagt. Tað vil siga, at um ein 
kommuna hevur tríggjar bygdir, og talið av tómum 
húsum er omanfyri markið í tveimum teirra, so fær 
kommunan heimild at áleggja tænastugjald, men bara í 
teimum báðum bygdunum. 

Men tað eigur ikki at vera eitt krav, at kommunan 
áleggur tænastugjald, hóast talið av tómum húsum 
er stórt. Talan eigur at vera um eina heimild, sum 
kommunu stýrið sjálvt kann velja at brúka. Tað ber eisini 
til at hugsa sær, at kommunan áleggur tænastagjald 
í einari bygd og ikki eini aðrari, hóast báðar hava nógv 
tóm hús, um so er, at viðurskiftini tala fyri hesum. Eisini 
kann hugsast, at tænastugjaldið verður ymiskt í teimum 
ymisku bygdunum í kommununi, um viðurskiftini tala 
fyri tí. Tað er ið hvussu er týdningarmikið, at heimildin 
verð ur orðað soleiðis, at kommunustýri kunnu vísa fyrilit 
fyri umstøðunum í einstøku bygdunum. 

Einfaldasta loysnin er tann, at kommunurnar sjálvar 
áseta gjaldið innanfyri eitt hámark, ásett av løgtinginum. 
Ilt er at meta neyvt um, hvat eitt slíkt hámark skuldi verið.

MÁLIÐ LIGGUR Í FÍGGJARMÁLARÁÐNUM

Í brævi, dagfest 25. juni 2021, heitti Kommunufelagið á 
landsstýrismannin í fíggjarmálum um ein fund at umrøða 
avbjóðingina við tómum húsum. Hóast fleiri áheitanir 
hevur felagið enn onki hoyrt úr Fíggjarmálaráðnum.  

Bústaðarskylda
Skrivstovan hjá Kommunufelagnum fær javnan fyri
spurn ingar um, hvørjar møguleikar føroyskar kommunur 
hava fyri at áleggja bústaðarskyldu. Fyrispurningar 
koma bæði um verandi bústaðarøki og um ætlaðar út

stykkingar, og felags fyri teir er, at kommunurnar antin 
ynskja ella forvitnast um bústaðarskyldu sum bústaðar
politiskt amboð.

Í Føroyum hava vit ongar lógarásetingar um bústaðar
skyldu. Tí stendur tað sum útgangsstøði eigaranum av 
ein um bústaði frítt, um bústaðurin verður nýttur til 
fastan bústað ella ikki. Eigarin kann heldur ikki krevjast 
at leiga bústaðin út, tí stendur honum eisini frítt at lata 
bústaðin standa tóman.

Í 2022 er farið undir at kanna, hvussu bústaðarskylda 
kann ásetast í Føroyum. Endamálið er at greina 
bústaðarskyldu nærri sum hugtak, soleiðis at grundarlag 
er fyri einari politiskari viðgerð. Væntandi verður farið 
undir politisku viðgerðina í Kommunufelagnum á vári 
2022.

Keyp av fastogn
Í árinum, ið fór, kom uppskot í tingið um at regulera keyp 
av fastogn í Føroyum. Uppskotið frá landsstýrinum kom 
til hoyringar hjá Kommunufelagnum, og varð viðgjørt 
politiskt í stýri okkara.

Endamálið við uppskotinum var í høvuðsheitum at 
tryggja, at keyparar av fastogn hava tilknýti til Føroya, 
og at forða fyri at ov nógvar ognir í sama øki komu á 
út   lendskar hendur. Ávísir keyparar kunnu tí ikki keypa 
fast ogn í Føroyum, meðan aðrir kunnu biðja um loyvi at 
keypa. Føroyingar skulu frameftir vátta at búgva í Før
oyum ella áður hava havt bústað her í minst 5 ár. Í hesum 
høpi kann sambært landsstýrinum ikki gerast munur 
á føroyingum og øðrum persónum við donskum ríkis
borgararætti, og tí kann bústaður í øðrum parti av ríki
num eisini telja við. 

Kommunufelagið tók undir við endamálinum við upp
skotinum, men vísti millum annað á, at uppskotið ikki 
var stuðlað av neyðugu greiningini av økinum. Víst varð 
eisini á, at tað kundi fáa óhepnar avleiðingar at loyva 
útlendskum vinnufyritøkum at leggja ognir undir seg til 
útleiguvirksemi.

Uppskotið kom í tingið og varð 7. desember 2021 sam
tykt uttan stórvegis broytingar.

Eldrabústaðir
Her verður hugsað um íbúðir, ið eru serliga innrættaðar 
til eldri fólk og fólk við rørslutarni. Tað vil siga íbúðir, 
ið eru lættar at koma til, og sum hava lyftu, pláss fyri 
koyri stóli og so framvegis. Men at vera rørslutarnaður 
ella røktarkrevjandi eigur tó ikki at vera eitt krav fyri 
at fáa ein eldrabústað. Fyri at tryggja fult gagn er best, 
um fleiri eldrabústaðir liggja saman, annaðhvørt í sama 
bústaðarblokki ella í nánd av hvørjum øðrum. 
Tøl vísa, at fólk omanfyri 80 ár í Føroyum eru tvær ferðir 
so nógv á røktarheimi um í Danmark. Ein orsøk kundi 
verið, at vit í Føroyum mangla eldravinarligar bústaðir.

TAÐ HEVUR NÓGVAR SAMFELAGSLIGAR FYRIMUNIR 
VIÐ SÆR, UM BYGDIR VÓRU FLEIRI ELDRAVINARLIGIR 
BÚSTAÐIR Í FØROYUM
• Tey eldru koma at búgva, har onnur eldri búgva. Hetta 

økir um trivnaðin, minkar um vandan fyri ein semi 
og gevur møguleikar fyri felagstiltøkum og felags 
loysnum. 

• Røktin gerst meira effektiv, um fleiri eldri búgva sam an, 
tí minni tíð fer til flutning.

• Bústaðurin er egnaður til rørslutarnað, og fólk kunnu tí 
vera nógv longur heima, áðrenn tey fara á røktar heim.

• Eldri fólk sleppa frá at viðlíkahalda og upphita eini stór 
sethús.

• Størri útboð av bústøðum, tí sethús gerast tøk til barna
familjur.

• Meira skynsom nýtsla av bústøðunum, tí fermetrarnir 
kunnu tillagast tørvinum, so hvørt sum fólk eldast.

Eldrabústaðir kunnu útvegast bæði sum almennar leigu
íbúðir, privatar leiguíbúðir og eigaraíbúðir. 

Fyri at útvega fleiri almennar leiguíbúðir til eldri, er 
upp lagt, at hetta verður gjørt sum samstarv millum 
kommunurnar og felagið Bústaðir. Til dømis kundi verið 
talan um eina loysn, har kommunurnar eru eigarar og 
hava ávísingarrætt til íbúðirnar, meðan Bústaðir stendur 
fyri bygging, viðlíkahaldi og umsiting. Kommunurnar út
vega byggilendi og fígging. 

Fyri at útvega fleiri eldravinarligar eigarabústaðir ella 
privatar leigubústaðir eiga kommunurnar at seta ávís 
stykki av til eldrabústaðir. Í byggisamtyktini eiga at verða 
sett neyv krøv til, hvussu hesar íbúðir skulu innrættast. 
Fyritøkur kunnu síðani byggja íbúðir annaðhvørt til sølu 
ella leigu. Eisini kunnu fyritøkur samstarva við Bústaðir.
Í 2019 fingu kommunurnar heimild at seta á stovn 
eldra íbúðir at leiga út til borgarar, ið eru 60 ár og eldri. 
Kommunufelagið mælti í hoyringarskrivi frá, at kommun
urnar fingu hesa heimild, tí tað var so ógreitt, hvussu 
henda heimild skal umsitast. Heimildin var fingin til vega 
í skundi upp undir løgtingsval, og uttan at tað neyðuga 
fyrireikandi arbeiðið var gjørt.  Neyðugt er tí við greiðari 
reglum og møguliga í serstakari lóg.

Hendingar í árinum 

Hjálp til persón  
kanning í revsimáli
Kriminalforsorgin vendi sær til eitt av kommunalu eldrasamstørvunum við umbøn um, 
at samstarvið orðaði eitt skriv um ein ávísan borgara. Borgarin var partur av revsi máli, 
og skrivið skuldi latast ákæruvaldinum sum persónkanning. Biðið varð millum annað 
um, at skrivið innihelt eina lýsing av sálarligu og likamligu heilsu borgarans. 

Skrivstovan upplýsti, at slíkar kanningar verða framdar við heimild í rættar gangslógini. Í 
praksis er tað ákæruvaldið sum biður um kanningina hjá Kriminal forsorgini. 

Við hesum er eisini greitt, at kanningin ikki liggur innan fyri myndugleikaøkið hjá sam
størvunum, og tí eiga samstørvini heldur ikki at fáast við hesar. 

Mælt varð til at svara umbønini við upplýsing um hetta. Og annars bert viðvirka til 
kanning ina á ein hátt, ið svaraði til ta hjálp og tann stuðul, sum ítøkiligi borgarin vanliga 
hevði tørv á.
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Støðan á arbeiðsmarknaðinum hevur seinastu árini verið 
merkt av, at trot er á arbeiðsmegi. Eisini kommunurnar 
hava merkt til hetta, serliga á eldraøkinum og dagstovna
økinum. 

Starvsfólkatrotið fekk tí drúgva umrøðu í seinastu árs
frágreiðing, har Kommunufelagið hevði gjørt eina kann
ing av støðuni á eldraøkinum og dagstovnaøkinum. Kann
ingin vísti, at tørvurin var størstur á eldraøkinum, har tey 
ofta manglaðu fólk. Men eisini á dagstovnaøkinum vóru 
avbjóðingar, og hóast størvini vórðu mannað, vísti tað 
seg nærum ógjørligt at finna útbúgvin fólk til økið. 

Um sama mundi kom Búskaparráðið við einari frágreið
ing, sum Mentamálaráðið hevði umbiðið, og sum greinaði 
starvs fólkatrotið innan allan tann almenna geiran, bæði 
nú og frameftir. Nakað eftir frágreiðingina gjørdi lands
stýrið av at seta ein stóran bólk at lýsa trupulleikan nærri 
og koma við boðum uppá, hvat kann gerast fyri at tálma 
starvsfólkatørvinum, og hvussu tað kann verða tryggjað, 

at vælferðartænasturnar eisini frameftir kunnu verða 
loystar á fakliga forsvarligan hátt.

Arbeiðið fór í gongd í oktober 2021 og hevur verið skip
að við einum stýrisbólki, einum samskipanarbólki og fýra 
arbeiðs bólkum. Arbeiðið hevur verið tvørgeiraligt heilt 
frá stýris bólkinum og út í arbeiðsbólkarnar við luttøku 
frá: 
• Kommunufelagnum 
• Almannamálaráðnum 
• Almannaverkinum 
• Heilsumálaráðnum 
• Sjúkrahúsverkinum 
• Uttanríkis og mentamálaráðnum 
•  Fíggjarmálaráðnum

Arbeiðið er liðugt, og frágreiðingin verður eftir ætlan 
almannakunngjørd áðrenn 1. apríl 2022. 

Eldraøkið varð lagt til kommunurnar tann 1. januar 2015. 
Í hesum sambandi varð ásett, at broytingarnar skuldu 
endurskoðast 5 ár eftir. Hendan eftirmetingin er nú gjørd, 
og niðanfyri verður greitt frá arbeiðinum, niðurstøðum 
og tilmælum.

Arbeiðið varð skipað soleiðis, at ein arbeiðsbólkur við 
starvsfólki úr Kommunufelagnum, Almannamálaráðnum, 
Umhvørvis og vinnumálaráðnum og Fíggjarmálaráðnum 
varð settur at gera arbeiði undir leiðslu av einum stýris 
bólki, ið umframt formannin og næstformannin í Komm
unu  felagnum, taldi tey trý landsstýrisfólkini í Al manna
málaráðnum, Fíggjarmálaráðnum og Um hvørvis og 
vinnu málaráðnum. Farið var av álvara í gongd á heysti 
í 2020, og arbeiðið varð liðugt og lagt fyri stýrisbólkin á 
heysti í fjør. 

Tað hevur verið funnist at sjálvari arbeiðsgongdini. Ført 
hevur verið fram, at fleiri partar áttu at verið umboðaðir í 
arbeiðinum. Men her má vísast á, at tað, sum hevur verið 
til eftirmetingar, einans er lógarverkið og fíggingin. Tað 
vil siga, at tað eru viðurskiftini millum landið og komm
unurnar, sum eru viðgjørd, og ikki viðurskiftini hjá brúkar
um, avvarðandi og starvsfólki. 

Arbeitt var í trimum undirbólkum. Ein bólkur viðgjørdi 
sjálva tænastulógina, ein annar samstarvslógina, og at 
enda var ein bólkur, ið viðgjørdi fíggjarleistin. Tikið verður 
saman um arbeiðið í teimum trimum bólkunum niðanfyri.

Tænastulógin
Løgtingslóg nr. 19 frá 7. apríl 2014 um heimatænastu, 
eldrarøkt v. m. verður vanliga nevnd tænastulógin. Lógin 
ásetur tær tænastur, sum kommunurnar skulu veita á 
eldra økinum.

Arbeiðssetingurin var at lýsa ymisku ásetingarnar í 
lógini og gera broytingartilmæli, har ásetingar eru ógreið
ar ella ikki virka eftir ætlan. Harumframt skuldi kannast, 
um neyðugt var við tillagingum í aðrari lóggávu.

Tænastulógin er ein rammulóg, sum skipar heima
tænastu og eldrarøkt undir kommunalum myndugleika. 
At talan er um eina rammulóg merkir í orðsins rætta 
týdningi, at lógin setir yvirskipaðar karmar fyri virksemið 
hjá kommununum. Harafturat merkir ein rammulóg – í 
grundregluni, ið hvussu er – at kommunala sjálvræðið í 
størst møguligan mun verður virt, og at kommunurnar 
harvið hava heimildir til sjálvstøðugt at leggja tænastuna 
til rættis innan yvirskipaðu karmar lógarinnar.

Hesi meginreglu hava kommunurnar hildið fast í, mill
um annað grundað á hugsanina um, at illa ber til at lóg
geva og áleggja kommununum at halda ávíst tænastu
støði, uttan at talan verður um eina neyva stýring av 
tænastuni, og at kommunala sjálvræðið til sjálvstøðugt 
at leggja til rættis og raðfesta tænastuna harvið verður 
sett til viks. Tænastustøðið er altíð grundað á tær ítøkiligu 
raðfestingarnar og teir fíggjarligu karmarnar, sum 
kommunurnar geva tænastuni at arbeiða undir.

Sum heild meta kommunurnar, at lógin um heima

tæn astu og eldrarøkt er nøktandi. Lógin gevur víðar 
karmar til kommunurnar at skipa virksemið í samsvari 
við staðbundin viðurskifti.  Viðvíkjandi teimum tilboðum, 
sum kommunurnar skulu og kunnu veita, so kann eisini 
staðfestast, at kommunurnar fylgja ásetingunum í lógini 
og hava alskyns tilboð til borgararnar.

Størstu trupulleikarnir viðvíkjandi lógini í verki eru 
so nevndu markamótini, serliga markamótini, sum eru 
ímill um Almannaverkið og eldrarøktina. Markamótini 
fyltu nógv fyrstu árini, men tá ivamál hava verið um, 
hvør hevur ábyrgdina av at veita eina tænastu, annað
hvørt Almannaverkið ella kommunurnar, so hevur 
markamótsnevndin tikið avgerð. Land og kommunur hava 
virt hesar avgerðir og tillagað tænasturnar samsvarandi. 

Ósemjan, sum javnan hevur verið um ábyrgdina av 
uppgávum, snýr seg í veruleikanum um ymiskar áskoð
anir millum eldraøkini og Almannaverkið, um hvørjar 
uppgávur í roynd og veru vóru lagdar út, og hvørjar 
upp gávur lógu eftir hjá Almannaverkinum. Almanna
verkið hevur mett, at alt sum fevndi um røkt, varð flutt 
til kommunurnar. Kommunurnar hinvegin hava mett, at 
tær fyrst og fremst yvirtóku eldraøkið og ikki aðrar bólkar, 
sum á ungum árum hava tørv á stuðli og røkt.

Kommunurnar og Almannaverkið meta framvegis, at 
tørvur er á at fáa óloyst viðurskifti neyvari ásett í lóg gáv
uni. Tí verður mælt til at seta eitt arbeiði í gongd við lut
tøku av eldraøkinum og Almannaverkinum, sum skal gera 
ítøkilig tilmæli um, hvussu markamótini verða handfarin 
framyvir. 

Samstarvslógin 
Løgtingslóg nr. 20 frá 2014 um kommunalt samstarv 
um heimatænastu, eldrarøkt v.m. verður vanliga nevnd 
sam starvslógin. Lógin ásetir, hvussu kommunur skulu 
samstarva um at umsita eldraøkið.

Arbeiðssetingurin var at hyggja at teimum avbjóð ing
um, ið eru við verandi bygnaði, og at hyggja eftir, hvørjir 
møguleikar eru fyri at skipa økið betur.

Tá ið eldraøkið varð lagt til kommunurnar, varð avgjørt, 
at kommunurnar skuldu samstarva um uppgávuna í 
eind um, sum taldu í minsta lagi 3000 íbúgvar. Tó var eitt 
undan tak gjørt fyri Sandoy.

Eitt fólkagrundarlag á 3000 íbúgvar varð mett sum hósk
andi minsta krav fyri, at eitt øki fíggjarliga er ment at veita 
haldgóða tænastu á eldraøkinum. Mett varð, at eldraøkið 
er eitt sera rakstrartungt málsøki fyrisitingarliga og fíggj
ar liga, og at tað í sjálvum sær er ein grundgeving fyri at 
hava lutfalsliga stór øki. Hetta sama mark á 3000 fólk er 
galdandi fyri samstørvini á barnaverndarøkinum, og ynski 
var um at hava eins krav um íbúgvatal fyri hesi bæði økini.

Tað skerst ikki burtur, at grundleggjandi snávingar
steinar vísa seg í eini samstarvsskipan sum ikki verður 
framd sjálvboðið, men er tvungið. Slíkt samstarv 
við sjálvstøðugum avgerðar og fíggjar myndugleika 
skerjir staðbundna sjálvræðið, tí bæði til feingi og 

4. Starvsfólkatrot

5. Eftirmeting av eldraøkinum
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myndugleiki at taka avgerðir verða tikin frá kommu
nunum og latin samstarvinum. Møguleikarnir hjá 
kommunu stýrunum at raðfesta egnu uppgávur og at 
taka avgerð um peninganýtsluna í kommununi fækka. 
Hetta minkar sostatt um kommunala sjálvstýrið og flyt
ur avgerðarheimildir inn í eitt ikki beinleiðis fólkavalt 
forum, og skerjir harvið møguleikan at tryggja, at tilboð 
og tæn astur til borgarar verða lagað til tørvin og ynskini 
á stað num.

Avgerðirnar í kommunalu samstørvunum eru meiri
luta avgerðir, og tí kunnu kommunur verða settar heilt 
uttan fyri ávirkan. Eitt nú eru dømi um kommunur, 
sum ongantíð hava tikið undir við fíggjarætlanini hjá 
sam  starvinum, ið tær eru tvungnar at vera í. Eisini eru 
kommunur, sum vilja, at íløgur verða gjørdar í egnum 
lokal øki, men har útlit eru fyri, at hesar altíð fara at sita 
í minni luta. 

Sum heild kann sigast, at ábyrgdarviðurskiftini verða 
ógreið í slíkum samstørvum, vegurin millum borgara og 
tey, sum taka avgerðirnar, verður longri – og fyrimunirnir 
við nærdemokratinum eru tiknir úr skipanini.

Vandin við felagskommunalum samstarvi uttan fyri
skipanarligan bygnað er m.a., at smáar og miðalstórar 
kommunur, sum ikki megna at skipa tænastur sjálvar, 
skjótt kunnu enda í eini støðu, har tær fyrst og fremst 
heinta skattapening inn frá borgarum fyri bert at flyta 
hann víðari til aðrar kommunur fyri tænastur, sum tær 
hava lítla ella onga ávirkan á, men sambært lóg hava 
skyldu til at veita borgarum sínum.

Royndirnar í samstørvunum higartil eru misjavnar. Tey 
flestu samstørvini hava virkað fyrimyndarliga og uttan 
stórvegis trupulleikar, meðan onnur hava havt sam
starvstrupulleikar frá byrjan.

Ónøgdin í samstørvunum hevur serliga snúð seg um 
fíggjarleistin av eldraøkinum, men eisini onnur viðurskifti 
hava gjørt seg galdandi. Til dømis hava kommunur verið 
ónøgdar við valdsbýtið í kommunalum samstørvum, 
har hvør kommuna fær eina atkvøðu pr. 1.000 íbúgvar. 
Eisini hava kommunur verið ónøgdar við, at umboð, sum 
skulu veljast í samstarvsnevndirnar, skulu veljast sam
bært meirilutavalháttinum í kommunustýrislógini, sum 
als ikki er ætlað at regulera valdsbýti í einum millum
kommunalum samstarvi. Tí verður mælt til at fáa hetta 
broytt.

Kommufelagið hevur sum útgangsstøði mælt til, at 
kommunurnar sjálvar velja, hvønn tær skulu samstarva 
við. Ið hvussu er í støðum, har samstarvið ikki vísir seg at 
fáast at virka, eigur tað at bera til at broyta samstarvið. 

Fíggjarleisturin
Arbeiðssetningurin var at lýsa, hvussu fíggjarleisturin 
hevur roynst higartil og at hyggja eftir, hvørjar broytingar 
kunnu gerast.

Tá avgerð var tikin um at leggja eldraøkið út til 
kommun urnar, stakk spurningurin um fígging seg upp 
beinanvegin. Hetta kundi gerast upp á nógvar mátar, 
men yvirskipað kann sigast, at bara tveir hættir vóru í 
at velja. Annar var blokkstuðul, har landið árliga játtaði 
eina upphædd til kommunurnar eftir talinum av eldri. 

Hin hátturin var at tryggja kommununum sjálvstøðugar 
inntøkur, soleiðis at tær fingu fíggjarliga orku til at bera 
økið sjálvar. 

 Ein árligur blokkstuðul hevði havt við sær, at landið 
kom at raðfesta fíggjarliga á eldraøkinum, meðan 
kommun urnar stóðu fyri rakstrinum, og meirnýtslu 
høvdu kommun urnar sjálvar rindað fyri. Hóast ein slík 
loysn ivaleyst hevði riggað væl tey fyrstu árini, so er vandi 
fyri, at økið sum frá líður hevði havt ov lága raðfesting, tí 
skiftandi løgting og landsstýri – av sjálvsagdum grundum 
– heldur raðfesta tey øki, sum landið umsitur, enn tey øki, 
sum kommunurnar umsita. Her kann nevnast, at fíggjar
leisturin higartil er vaksin við 4,6% árliga í miðal, og tað 
er trupult at ímynda sær, at ein blokkstuðul, ið løgtingið 
skuldi játtað árliga, hevði havt sama árliga vøkstur. Vandi 
hevði tí verið fyri, at eldraøkið sum frá leið í vaksandi mun 
skuldi fíggjast av kommunuskattinum. Havandi í huga, at 
kommunurnar innanhýsis hava sera ymiskar fortreytir, 
bæði viðvíkjandi inntøkum og útreiðslum, so var vandi 
fyri, at byrðan fór at gerast ov tung í ávísum pørtum av 
landinum. Soleiðis kundi ein blokkstuðulsskipan verið 
við til at varðveitt tað ógreiða fíggjarliga býtið, sum 
frammanundan 2015 var millum land og kommunur 
á eldraøkinum, og við tíðini kanska gjørt tað uppaftur 
fløktari. 

 Hin hátturin – sum eisini varð valdur – var at tryggja 
kommununum inntøkur til at reka økið. Tann loysnin 
hevur við sær, at einki beinleiðis samband er millum 
fígging og virksemi. Hetta er ein vansi at byrja við, tí 
torført er at raka røttu upphæddina fyri hvørja kommunu, 
og tað slepst tí ikki undan, at summar kommunur halda 
seg fáa ov lítið í mun til aðrar. Men, sum frá líður, hevur 
hesin háttur stórar fyrimunir. 

Fyrimunurin er, at økið nú er fíggjar liga leyst av 
landinum, soleiðis at kommunurnar sjálvar kunnu 
raðfesta millum eldraøkið og hini økini, ið  tær umsita. 
Eisini slepst nú undan, at land og kommunur skulu 
kjakast árliga um, hvat blokkstuðulin skal verða, hvørjir 
partar av landinum serliga treingja til raðfesting o.s.fr. 
Hetta verður nú í staðin avgjørt og raðfest lokalt. 

Tann endaligi fíggjarleisturin gjørdist sostatt, at 
kommun urnar sum fígging fingu allan eftirlønarskattin, 
eina aftur beringarskipan fyri serskattaskipanir og eina 
tíðar avmarkaða regulering. Hinvegin mistu kommun
urnar sín part av avgjaldinum á kapitaleftirløn.

Stóri vansin við fíggjarleistinum er, at hann er so við
brekin fyri broytingum í eftirlønarlógini. Tað sást serliga 
í sambandi við pensjónsnýskipanina hjá undan farnu 
samgongu. Tá var tvungna eftirlønargjaldið lækkað, 
soleiðis at tað í staðin fyri at vaksa upp í 15% í 2029 einans 
fer at vaksa upp í 12% frá 2026. Hetta hevur við sær ein 
fíggjarligan miss fyri kommunurnar á í minsta lagi 50 
mió. kr. Um broytingin fer at hava við sær, at tey mongu 
fakfeløgini, sum í dag rinda 15% fara at lækka sítt gjald 
niður í 12%, verður talan um ein miss á 150 mió. kr. 

Ein annar vansi er sjálv afturberingin fyri serskatta
skipanir. Afturberingin var eitt gott hugskot í sær sjálvum, 
men hevði onki við eldraøkið at gera, og hevði tí við sær, 
at summar kommunur fingu meira enn aðrar. At summar 
kommunur fingu eitt fíggjarligt tap av at yvirtaka eldra
økið má sigast at verða sera óheppið. 



16 Aðalfundur 2022 Aðalfundur 2022 17

Stigvís avtøka av 
rentustuðlinum
Í dag fáa húsaeigarar 35% í rentustuðli, harav kommun
urnar eru álagdar at rinda 15,5%, meðan landið rindar 
19,5%. Kommunalu útreiðslurnar hava síðstu árini ligið 
um 35 mió. kr. um árið, meðan landsins lutur hevur ligið 
um 44 mió. kr. Rentustøðið hevur síðstu tíðina verið sera 
lágt, og tískil kann hugsast, at hesar útreiðslur kunnu 
fleirfaldast um nøkur ár, um rentan hækkar aftur til 
normalt støði. 

Fyri at styrkja kommunurnar fíggjarliga, mælir arbeiðs
bólkurin til at avtaka rentustuðulin stigvíst.

Dagføring av kommunala 
skuldarmarkinum

Kommunala skuldarmarkið er sambært kommunustýris
lógini sett til eina álíkning. Er nettoskuldin omanfyri eina 
álíkning, krevst loyvi frá landsstýrismanninum til lántøku 
og til broytingar í lánitreytum. 

Áðrenn eldraøkið var lagt út, var kommunuskatturin so 
at siga einasta veruliga inntøkukeldan, ið kommunurnar 
áttu – umframt partafelagsskattin. At áseta skuldar
mark ið í mun til kommunuskattin, var tí sjálvsagt. Men 

í sambandi við at eldraøkið varð lagt út, broyttist inn
tøku  bygnaðurin hjá kommununum munandi. Eftir lønar
skattur og afturbering eru nú samanlagt omanfyri 40% av 
inn tøkunum í fleiri kommunum. 

Kommunufelagið hevur tí í sambandi við eftirmetingina 
mælt til, at kommunala skuldarmarkið verður dagført so
leiðis, at tað hóskar til nýggja inntøkubygnaðin.

Full mvgafturbering  
til kommunurnar

Stovnar undir landinum fáa alt meirvirðisgjald aftur
borið. Men kommunurnar fáa einans afturborið ¾ av 
meirvirðisgjaldinum. Hetta hevur við sær, at kommun
urnar í sambandi við keyp av vørum og tænastum rinda 
6,25% í meirvirðisgjaldi til landið. 

Arbeiðsbólkurin heldur tað vera sjálvsagt, at kommunur 
fáa somu afturbering sum landið fyri sítt keyp av vørum 
og tænastum.

Hendingar í árinum 

Fyrisitingarlóg ella 
innlitslóg?
Í einum byggimáli hevði kommunan skipað fyri einari kravdari grannahoyring. Ein 
granni hevði latið kommununi hoyringarskriv. Byggimálið var byrjað eftir umsókn frá 
borgara, og hesin bað nú um innlit í hoyringarskrivið frá grannanum, áðrenn málið 
hevði verið fyri á nevndar ella kommunustýrisfundi. 

Spurningurin var, hvørjari lóg hesin fyrispurningur skuldi viðgerast eftir, tað vil siga eftir 
innlitslógini ella fyrisitingarlógini. 

Skrivstovan vísti á, at hoyringarskrivið hevði beinleiðis tilknýti til tað málið, sum 
borgarin hevði sent inn umsókn um. Tað var tí mest viðkomandi at viðgera umbønina 
sum eina umbøn um skjalainnlit eftir fyrisitingarlógini. 

Skrivstovan mælti eisini kommununi til at umhugsa, um ásetingarnar í fyrisitingarlógini 
um partshoyring áttu at føra til, at kommunan harumframt skuldi senda borgaranum 
hoyringarskrivið til viðmerkingar.

Arbeiðsbólkurin vísir á, at fíggjarleisturin yvirskipað 
higartil hevur roynst væl. Inntøkurnar hava higartil klárað 
at fylgt við útreiðslunum, og orsøkin til hetta er tann sera 
stóri vøksturin í eftirlønarskattinum. Tvær orsakir eru 
til stóra vøksturin í eftirlønarskattinum. Onnur er stóri 
vøksturin í lønargjaldingunum vegna tilflyting og økt 
virk semi, og hin er árliga hækkingin í tvungna gjaldinum. 
Men árliga hækkingin í tvungna gjaldinum steðgar í 
2026, og roknast kann neyvan við, at ovurstóri vøksturin í 
lønargjaldingunum kann halda fram sum frá líður. 

 Hinvegin fer stóri vøksturin í útreiðslunum til eldrarøkt 
uttan iva at halda fram, og hann fer helst at taka uppaftur 
størri dik á seg komandi árini. Verða ikki broytingar gjørd ar, 
so fer gongdin at hava við sær, at kommunurnar í alt størri 
mun mugu fíggja økið við kommunuskatti. Trupulleikin 
við hesum er, at kommunuskattagrundarlagið er so 
ym iskt millum kommunurnar, og harafturat kemur, at 
fíggjar  liga veiku kommunurnar hava lutfalsliga nógv 
fleiri eldri fólk enn sterkaru kommunurnar. Sigast kann, 
at stóra talið av eldri fólki júst er orsøkin til, at summar 
kommunur eru fíggjarliga veikar, tí fólkapensjónistar 
sum heild rinda lítlan kommunuskatt. Tað hevur við 
sær, at kommunuskattaprosentið skal hækka væl meira 
í teimum fíggjarliga sterku kommununum enn í teim
um veikaru. At fíggja útreiðsluvøksturin einans við 
kommunu   skattinum, er tí eingin haldgóð loysn at tryggja 
øll um javn bjóðis tilboð.  

Arbeiðsbólkurin kom tí við nøkrum uppskotum, sum 
kunnu vera hóskandi til at styrkja kommunurnar fíggjar
liga, soleiðis at tær verða betur førar fyri at reka økið 
frameftir. Greitt verður frá uppskotunum niðanfyri. 

Dagføring av 
brúkaragjøldum
Gjøldini fyri heimahjálp, búpláss og umlætting eru ikki 
broytt síðan 2014. Sama tíðarskeið er tøka inntøkan hjá 
fólkapensjónistum vaksin við 3.000 kr. um mánaðin. 

Heimildin at broyta gjøldini er hjá landsstýrismanninum 
í almannamálum. Tað vil siga, at kommunurnar hava 
ábyrgd ina av tænastum á eldraøkinum, meðan landið 
ásetur gjaldið. Hetta metti arbeiðsbólkurin vera óhepp
ið, og mælti tí til at broyta kunngerðina soleiðis, at 
kommunurnar sjálvar áseta gjøldini fyri búpláss á eldra
sambýli, ellis og røktarheimi og heimatænastu.

Stigvís avtøka av botn
frádrátti hjá kommunum

Botnfrádrátturin í kommunuskattinum er 30.000 kr. fyri 
hvønn skattgjaldara, og samlaði kostnaðurin av botn
frádráttinum verður mettur til at vera um 230 mió. kr. 

Umframt at lækka botnfrádráttin stigvíst við lóg, metir 
arbeiðsbólkurin eisini, at tað kundi verið ein loysn, at 
kommunurnar sjálvar kunnu áseta støddina á botn
frádráttinum.
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Málið um óljóð frá skipum setti sín dám á arbeiðið hjá 
Kommunufelagnum í 2021. 

Talan er um eitt mál, sum má sigast at vera sprottið úr 
áheitanum og klagum frá borgarum, ið leingi hava havt 
ampa av óljóði frá serliga størru havnaløgunum kring 
landið.

Málið kom av álvara á politiska breddan í 2020, tá ið tá
verandi landsstýrismaðurin í umhvørvis og vinnu málum 
hevði í hyggju at áseta reglur um óljóð í kunngerð.

Kommunurnar viðgjørdu uppskotið gjølla og komu 
skjótt ásamt um, at tann leistur, sum lagt varð upp til, fór 
at hava avbjóðingar við sær í praksis. Millum annað var 
ætlanin at taka støði í, hvussu óljóðið kendist inni í ein

støkum húsum. Mett varð, at hetta fór at vera ov trupult at 
umsita í praksis, og samstundis kundu væntast munandi 
avbjóðingar at gera neyðugu mátingarnar.

Millum kommunurnar var eisini eitt greitt ynski um at 
áseta egnar reglur fyri egin øki. Í hesum sambandi gjørd
ist skjótt greitt, at neyðugt var at arbeiða við einum felags 
leisti fyri allar kommunur. Samstundis varð greitt, at eitt 
fakliga grundað fyrireikandi arbeiði mátti gerast, áðrenn 
felags ásetingarnar kundu orðast endaliga.

Miðskeiðis í 2021 var tí farið undir at gera ljóðmátingar 
kring landið. Mátingarnar vórðu gjørdar við framkomnari 
útger veltaðum serfrøðingi. 

Úrslitið av hesum arbeiði var ein felagskommunal 

6. Óljóð frá skipum reglu gerð um óljóð á skipum, sum ásetir felags reglur um 
lág frekvent motorljóð og um óneyðugan larm frá skipum, 
sum liggja við bryggju í kommunalari havn. 

Reglugerðin byggir á úrslitini frá tilsamans 273 ljóð
mátingum í havnum, í bústaðarøkjum og inni í bústøðum 
kring landið. Mátingarnar, sum fóru fram á sumri og á 
heysti 2021, eru síðani viðgjørdar við einari røð av grein
ingum og hagfrøðiligum útrokningum. Staðfest varð í 
hesum arbeiði, at tað er rættast at máta ljóðið 25 metrar 
frá skipssíðuni – og ikki t.d. inni í einstøkum húsum, sum 
uppskotið til kunngerð legði upp til.

Eftir samskifti millum kommunal umboð og landsins 
umhvørvismyndugleika vórðu felags markvirði ásett fyri 
lágfrekventum motorljóði. Markvirðini vórðu sett í verk frá 
1. januar 2022 og eru stigvíst lækkandi komandi trý árini. 

Felags skráseting er fyri brot á reglugerðina, og í evsta 
føri kunnu skip fáa boð um, at tey ikki sleppa í nakra 
føroyska havn. Reglugerðin verður umsitin í felag millum 

havnirnar og havnarmyndugleikarnar, sum tí skulu halda 
seg til mátingar o.a. hvør hjá øðrum. Tað merkir millum 
annað, at verður eitt skip víst úr einari havn vegna ov 
høgt motorljóð, so sleppur skipið ikki inn í aðra havn, 
uttan so at grundleggjandi fortreytir eru broyttar.

Fyri Kommunufelagið hevur okkara havnarnetverk 
stað ið fyri arbeiðinum við reglugerðini. Í netverkinum 
eru um boð fyri allar stóru (ídnaðar)havnirnar í Føroyum 
og skriv stovuna hjá Kommunufelagnum. Í sambandi 
við arbeiðið at áseta markvirði, var harumframt semja 
í havnar  net verkinum um at áseta ein felags leist fyri at 
basa óneyð ugum larmi frá skipum og skipavirksemi í 
kommu  nalum havnum. Reglugerðin hevur tí eisini áset
ing ar um hetta.

Fyrsta eftirmetingin av reglugerðini verður í seinasta 
lagi 31. januar 2023, og hon verður skipað saman við 
Umhvørvis og vinnumálaráðnum, sum er avvarðandi 
landsmyndugleikin á økinum.
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Landsstýrið hevur tikið stig til eina eftirmeting av fólka
skúlalógini. Sambært samgonguskjalinum verður mælt 
til, at tillagingar og dygdargóðar broytingar verða gjørdar 
í fólkaskúlalógini í sambandi við floksstødd, serøki og 
starvsfólkaviðurskifti, og at stig verða tikin til at styrkja 
kreativu og handaligu lærugreinirnar, talgildu førleikarnar 
og málmenningina, mál og mentanarundirvísingina hjá 
næmingum við fremmandum uppruna og at stuðla skrivi 
og lesiveikum næmingum, soleiðis at teir kunnu nema 
sær útbúgving á jøvnum støði við aðrar. 

Í november 2021 varð ein arbeiðsbólkur tilnevndur at 
gera tilmæli um dagføringar og møguligar broytingar 
í fólka skúlalógini. Kommunufelagið hevur eitt umboð 
í hes um bólki, eins og vit hava sett ein fylgibólk við 
u mboðum úr kommunalum umsitingum. 

Arbeiðið í 2021 varð eitt sindur darvað av koronastøðuni, 
og enn er ikki løgd ein greið ætlan fyri, hvussu arbeiðið 
verður lagt til rættis. Allir viðkomandi partar hava tó havt 
høvi at føra síni sjónarmið fram, og ein landspolitiskur 
fylgibólkur er seinni knýttur upp í arbeiðið.

Skúlanet
Á vári 2021 samtykti løgtingið einmælt at heimila lands
stýris manninum at fremja KTheildarætlanina fyri undir
vísingarverkið. Samstundis vórðu játtaðar 40 mió. kr. til 
heildarætlanina. 

Arbeiðið við KTheildarætlanini fyri skúlaverkið er av 
álvara byrjað. 

Orðaða strategiin fevnir um trygd og verju av persóns
upplýsingum, trygt KTundirstøðukervi, rakstur og 
support, og menning av einari lestrarfyrisitingarskipan 
(LFS), ið er felags fyri Fróðskaparsetur Føroya, mið nám
skúlaøkið, yrkisútbúgvingarøkið, maritima útbúgvingar
økið og fólkaskúlan. 

Høvuðsveitingarnar verða:
1. Skúlanet, sum er ein felags rakstrar og supportskipan
2. Ein felags lestarfyrisitingarskipan, sum skal veita 

“talgilda skúlaumsiting, felags lærupallar og tíðar
hóskandi talgilt samskifti millum skúla, næming og 
heim”

Sum partur av Skúlaneti fær kommunan atgongd til land
sins rammusáttmála um keyp av telduútgerð. Komm
unurnar fáa sama prís, og landið tekur sær harumframt 
av regluligum almennum útboði. Sáttmálin kann brúkast 
til annað enn skúlaútgerð, tað vil siga eisini útgerð til 
kommunuskrivstovu o.a.

Kommunufelagið hevur fylgt arbeiðinum við atliti 
til at tryggja valmøguleikar hjá einstøku skúlunum/
kommununum, og við atliti til kostnaðin (m.a. differen
tieraðar prísir og fyribyrging av monopolstøðu fyri valdu 
privatu veitararnar av t.d. journalskipan). Hetta arbeiðið 
heldur áfram.

7. Fólkaskúlaøkið

Hendingar í árinum

Dátuvernd 
– rætturin til striking 
Skrivstovan upplýsti eftir fyrispurningi frá kommunu, at Kommunufelagið ikki hevði 
orðað nakran felags strikingarpolitikk fyri allar kommunur.

Rætturin til striking er ásettur í dátuverndarlógini. Skrivstovan vísti á, at hesin rættur 
kann og skal avmarkast heilt munandi, tá ið talan er um ta viðgerð, sum fer fram hjá 
almennum myndugleikum sum liður í teirra uppgávum. 

Harumframt eru kommunurnar fevndar av skjalasavnslóggávu, sum áleggur 
kommunum at varðveita savnindi. Hetta avmarkar bæði møguleikarnar at rætta og 
strika í upplýsingum, sum verða móttiknar.
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8. Semjuskjal um bygnaðin á 
elorkuøkinum undirskrivað
Tann 23. mars skrivaði samráðingarnevndin umboðandi 
eigararnar av SEV og landsstýrismaðurin í orkumálum, 
Magnus Rasmussen, undir semju um bygnaðin á elorku
økinum frameftir.

Samráðingarnevndin var mannað við formanninum og 
næstformanninum í Kommunufelagnum, Heðini Morten
sen og Tórbjørn Jacobsen, og av nevndarfor manninum í 
SEV, Kára Johansen. Samráðingarnevndin var einmælt 
vald á eykaaðalfundi hjá SEV hin 26. november 2021.

Tilgongdin fram til semjuna hevur verið sera drúgv. 
Landspolitiski áhugin fyri interkommunala felags skap
inum SEV hevur verið stórur seinastu árini. Sjónarmiðini 
hava flutt seg frá ognartøku til sundurliming og í stóran 
mun privatisering. 

Semjan varð umrødd á borgarstjórafundi hjá felagnum 
4. mars, og tá varð staðfest, at breið undirtøka var fyri 
semjuni millum eigarnar av SEV. Á eykaaðalfundi hjá 

SEV hin 16. mars í ár tóku 64 at kvøður undir við semjuni, 
tríggjar vóru ímóti, meðan ein var blonk.

Við semjuni vónar felagið,  at  neyðugu karmarnar um 
fram tíðar útbygging av elorkuøkinum í Føroyum eru 
stað festir.

SEMJAN SNÝR SEG Í STUTTUM UM TRÍGGJAR TÆTTIR:

• Høvuðsbulurin er, at SEV frameftir skal eiga, reka 
og hava kervisábyrgdina fyri føroysku elskipanini. 
Kervisábyrgdin fatar um elnetið, rakstur av skipanar
berandi eindum og systemábyrgd. Skipanarberandi 
eindir eru t.d. størru diesel og vatnorkuverkini, sum 
hava megina til at tryggja støðugan mátt, umframt 
ætlaða pumpuskipanin í Vestmanna.

• Viðvíkjandi varandi orkuframleiðslu (vindur, sjóvar fall 
o.s.fr.) varðveitir SEV rættin til at bjóða á jøv num føti 

við aðrar fyritøkur á marknaðinum. Einasta treytin er, 
at SEV leggur hendan partin av varandi framleiðsluni í 
eitt dótturfelag við egnari skipan og manning. Staðfest 
verður í semjuni, at orku myndugleikin og SEV semjast 
um útboð av verkum við varandi orku, soleiðis at útboð 
og útbygging av elskipanini í framtíðini ganga hond í 
hond.

• Ongin endalig niðurstøða er um sølupartin, men part 
arnir eru kortini samdir um at seta ein bólk við tveim
um umboðum fyri hvønn partin at kanna, hvussu ein 
marknaður í søluliðnum kann skipast á einfaldan og 
ódýran hátt. Hendan kanningin skal vera liðug í 2023. 
Um arbeiðsbólkurin ikki tá kann semjast um eina niður
støðu, kunnu samráðingarpartarnir tilnevna ein fak
ligan semingsmann ella seta eina nevnd við fak ligum 
førleikum til at flyta málið fram á leið.

Við semjuni eru fortreytir settar fyri, at orkumyndugleikin 
og lutafelagið SEV frameftir kunna  samstarva væl og 
álitisfult um at fremja grøna orkuskiftið.

Nú er eisini klárt hjá sokallaða eftirmetingarbólkinum 
at halda áfram við sínum arbeiði. Á eykaaðalfundi hjá SEV 
19. februar 2021 varð samtykt, at bygnaðurin í orku felags
skapinum SEV skuldi eftirmetast. At standa fyri hesum 
valdi eykaaðalfundin fimm borgarstjórar og nevndar for
maðurin fyri SEV. Arbeiðið hjá bólkinum hevur at kalla 
ligið stilt, tí mann metti, at ein yvirskipað semja um 
elorkubygnaðin átti at koma í fyrstu rekkju og somuleiðis 
var ein fyritreyt fyri, at innanhýsis eftirmetingin av SEV 
yvirhøvur kundi gerast.  
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Kommunala 
Arbeiðsgevarafelagið (KAF)
Kommunala Arbeiðsgevarafelagið er arbeiðsgevara
felagið hjá kommununum, sum umboðar kommunalu 
og interkommunalu arbeiðsgevararnar SEV og IRF á 
arbeiðsmarknaðinum.

Kjarnuuppgávan hjá Kommunala Arbeiðsgevara
felag  num er at samráðast við fakfeløg um sáttmálar um 
løn og setanarviðurskifti fyri starvsfólk, ið starvast á 
kommu nala sáttmálaøkinum. Harumframt hevur felagið 
til uppgávu at vegleiða arbeiðsgevarunum um lønar og 
setanar mál, flokkingarmál, sáttmálaspurningar og onnur 
arbeiðs marknaðarmál. Fyri at røkka okkara arbeiðs
gevarum, starvsfólkunum í kommunalu umsitingum 
o.o., rað festir felagið kunning og ymisk upplýsandi tiltøk, 
evnis dagar, sáttmáladagar og líknandi.

Samráðingarheimildin  
hjá kommununum

Heimildina at samráðast hevur felagið frá eigarunum, 
Kommunufelagnum, SEV og IRF. Hinvegin hevur Fíggjar
málaráðið við ásetingini í § 5, stk. 5 í kommunu stýrislógini 
eina góðkennandi heimild í mun til sáttmálar og lønir, ið 
Kommunala Arbeiðsgevarafelagið ger. Sambært eini bók
stavligari fatan av lógini skulu allir sáttmálar, avtalur 
og lønir, ið kommunurnar gera, góðkennast av Fíggjar
málaráðnum. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið meinar 
hinvegin, at lógarásetingin skal skiljast meira út frá sín
um endamáli. 

Eitt av endamálunum við nýggju kommunustýrislógini 
er, at kommunurnar skulu stýra egnum viðurskiftum í 
so stóran mun sum til ber, soleiðis skal eisini ásetingin í 
§ 5, stk. 5 skiljast. Grein 5, stk. 5 er ikki ætlað til og gevur 
heldur ikki Fíggjarmálaráðnum heimild at forða fyri, 
at kommunalar lønir eru hægri ella lægri enn lønir hjá 
landinum. Ásetingin er ætlað til, at tað sum heild skal 
ansast eftir, at tað er javnvág millum lønir hjá landi og 
kommunum, at vit halda eitt javnt lønarlag.

Sáttmálasamráðingar 
Fleiri av sáttmálasamráðingunum fyri tíðarskeiðið 2019 – 
2021 endaðu í 2020. Samráðingar fyri hetta tíðarskeiðið, 

sum hildu fram í 2021 vóru við Føroya Pedagogfelag, 
Føroya Handverkarafelag/Landsfelag Handverkaranna 
og Havnar Arbeiðarafelag.

Sáttmálarnir við Starvsfelagið og Heilsuhjálparafelagið 
gingu út 1. oktober 2021.

Kommunala Arbeiðsgevarafelagið hevur afturat 
nevndu samráðingum samskift við feløg, sum vit hava ser
staka avtalu við, millum annað Felagið Føroyskir Sjúkra
røktar  frøðingar og Fysio og Ergoterapeutfelagið um 
viður  skifti, sum hava serligan týdning fyri kommunala 
sátt  málaøkið.

Samráðingarnar við handverkarafeløgini gjørdust 
drúgv ar, og  endaðu við semingsuppskoti 11. mai 2021.  
Stóra av bjóðingin í samráðingunum við handverkara
feløgini var aftur hesa ferð at arbeiða við at javnstilla 
lønirnar hjá hand verkarum, settir í starv eftir sáttmála 
okkara við ávikavist Starvs felagið og handverkarafeløgini. 

Eisini samráðingarnar við Pedagogfelagið drógu út, 
serliga var tað spurningurin um løn, men eisini hetta 
við skipanini av arbeiðinum á dagstovnunum, sum skilti 
partarnar. Tað var so mikið langt millum partarnar, at 
semja var um at boðsenda Semingsstovninum tann 10 
mai 2021.

Semingsstovnurin legði fyrsta semingsuppskotið 
fram hósdagin 20. mai 2021; partarnir vrakaðu semings
upp  skotið. Síðani boðaði Pedagogfelagið tríggjar ferðir 
frá 24 tíma verkfalli fyri limir felagsins, ið arbeiddu á 
trimum ymiskum økjum, fyri síðani at boða frá verkfalli 
fyri allar limir felagsins 14. juni 2021. Eftir at hava gjørt 
Peda gogfelagið vart við, at aftan á ein arbeiðssteðg 
halda setanarviðurskiftini uppat, og at tað ikki ber til, 
at Pedagogfelagið einsamalt ger av, at hesi starvsfólk 
byrja aftur í starvi ein ávísan dag, lýstu Kommunala 
Arbeiðs gevarafelagið og Fíggjarmálaráðið við verkbanni. 
Á kommunala sáttmálaøkinum rakti verkbannið for skúl
arnar kring landið, hetta frá 8. juni 2021.

Semingsstovnurin kallaði partarnar aftur til sam ráð
ingar leygardagin 19. juni, har semja millum partarnar 
loksins varð funnin, og verkbannið og verkfallið endaðu.

Kommunala Arbeiðsgevarafelagið skrivaði í 2019 
undir serstakan sáttmála við Havnar Arbeiðarafelag um 
starvsfólk, sum arbeiða á Brennistøðini í Tórshavnar 
kommunu. Sáttmálin fyri starvsfólkini á Brennistøðini 
byggir á høvuðssáttmálan millum Havnar Arbeiðarafelag 
og Føroya Arbeiðsgevarafelag. Hetta merkir millum ann
að, at lønin og yvirskipaðu sáttmálaviðurskiftini hjá hes
um starvsfólkum eru eftir høvuðssáttmálanum.

Serstaki sáttmálin er grundaður á serligu arbeiðs
um støðurnar hjá starvsfólkunum á Brennistøðini. Ser

ásetingar eru gjørdar um lønina og arbeiðstíðina hjá 
starvsfólkunum, sum arbeiða á Brennistøðini í evju
súgvingini. Havnar Arbeiðarafelag hevur sagt avtaluna 
upp – og samráðingar hava verið um at endurnýggja 
av taluna í 2021 uttan úrslit. Samráðingarnar við Havnar 
Arbeiðarafelag verða tiknar upp aftur í sambandi við, 
at sáttmálin við Føroya Arbeiðsgevarafelag gongur 
út 1. mai 2022. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og 
Fíggjarmálaráðið hava í august mánaði í 2021 gjørt 
endaliga semju um felags samráðingar í rammuavtalu; ein 
avtala, sum skal tryggja, at partarnir halda seg til gjørdar 
avtalur, og at samstarvið verður skipað eftir einum leisti, 
sum byggir á eitt yvirskipað samstarv millum annað 
við reglu lig um fundum millum nevndina í Kommunala 
Arbeiðs gevara felagnum og Fíggjarmálaráðið um 
sáttmála sam ráðingar, arbeiðsmarknaðarviðurskifti og 
onnur mál av felags áhuga.

Í tráð við nevndu rammuavtalu fyrireikaðu Kommunala 
Arbeiðsgevarafelagið og Fíggjarmálaráðið seg saman 
undan samráðingunum við Starvsfelagið, ætlanir vóru 
lagdar um lønarkarm og um samstarvið í síni heild.  

Korona
Í sambandi við koronafarsóttina hevur tørvur verið á 
vegleiðingum viðvíkjandi starvsfólkaviðurskiftum. Veg
leiðingarnar hava verið í tráð við almennu tilmælini, sum 
ofta hava verið broytt seinasta árið, og tískil hava fleiri 
tillagaðar vegleiðingar verið sendar út til kommunur, 
SEV og IRF. Hóast vegleiðingar hava verið gjørdar javn
an, hevur verið ógjørligt at leggja upp fyri øllum teim um 
mongu tvístøðunum, ið hava tikið seg upp undir korona
farsóttini.

Eftir at serligu ásetingarnar í dagpengalógini vórðu 
settar úr gildi 15. februar 2022, sum merkti, at starvs fólk 
aftur verða fevnd av vanligu reglunum um dag pen ing og 
løn undir sjúku, varð avgjørt  8. februar 2022, at korona
vegleiðingarnar hjá Kommunala Arbeiðs gevarafelagnum 
verða broyttar samsvarandi. Tað vil siga, at 15. februar 
2022 var farið aftur til vanligu ásetingarnar í sáttmála um 
løn undir sjúku og løn í sambandi við fráveru, tá børn eru 
sjúk.

Tilmælini um sóttarhald vórðu somuleiðis broytt tann 
15. februar 2022 til, at tað bert er tann smittaði/smitt
aða, ið skal í sóttarhald. Landsstýrið ætlar sostatt, at før
oyingar fara aftur til ein vanligan gerandisdag, og tískil 
verða koronavegleiðingarnar, sum Kommunala Arbeiðs
gevarafelagið hevur sent út, settar úr gildi.

Átøk og verkætlanir
Semja varð í 2020 gjørd millum Kommunala Arbeiðs
gevara  felagið og Føroya Pedagogfelag um at lýsa ver 
andi skipanir, ið koma undir § 10 í sáttmálanum. § 10 er 
tíð til annað arbeiði, sum eisini verður nevnt fyri reiking 
og eftirmeting av pedagogiska arbeiðinum á dag stovna
økinum. Uttanveltaðir ráðgevar eru settir at gera kann
ingina, og hon er farin av bakkastokki í november 2021. Tó 
er kanningin seinkað, tí dagstovnarnir hava verið so hart 
raktir av koronu. Kanningin verður handað fylgibólkinum, 
sum ger tilmæli um, hvussu arbeiðið kann skipast fram
yvir. Í fylgibólkinum eru tvey umboð fyri hvønn part. 
Tilmælini verða løgd fram á einum felags evnisdegi.

Í mai mánaði í 2021 skipaði Kommunala Arbeiðs
gevara  felagið fyri evnisdegi um lógina um skyldu 
arbeiðs  gevarans at fráboða løntakarunum treytirnar fyri 
setanar  viðurskiftunum.

Endamálið við degnum var at gera arbeiðsgevarar 
varugar við ásetingarnar í lógini og at minna á týdningin 
av, at starvsfólk fáa eitt setanarbræv, sum ásett í lógini og 
í sáttmálum okkara á kommunala arbeiðsmarknaðinum.

Eisini varð skipað fyri skeiði um nýggju dátuverndar
lóg ina, sum setur krøv um millum annað, hvussu komm
un urnar sum arbeiðsgevarar og myndugleikar skulu 
hand fara persónsupplýsingar. Talan er um nýggja lóg
gávu, sum leggur upp til nýggjar mátar at hand fara per
sóns upplýsingar, serliga viðkvæmar persóns upp lýsingar. 
Av tí at talan er um nýggja lóggávu, so mettu vit tað hava 
týdning at bjóða kommunalum starvsfólkum frálæru 
í teimum grundleggjandi hugtøkunum í dátu verndar
lógini, umframt at geva luttakarunum vegleiðing og prak
tisk amboð til at fyrireika kommununa til nýggju lógar
krøvini. 

Kommunufelagið hevur gjørt landsstýrið vart við 
starvs   fólkatørvin á eldra og dagstovnaøkinum – og hevur 
sett fram ynski um ein tvørgeiraligan arbeiðsbólk at gera 
eina ætlan fyri, hvussu bøtast kann um trupulleikarnar. 
Kommunala Arbeiðsgevarafelagið hevur eisini luttikið 
í arbeiðinum og hevur millum annað víst á, at tørvur er 
á at endurskoða heilsuhjálparaútbúgvingina til nútíðar 
tørvin á eldraøkinum umframt at skipað verður fyri, at 
ein flokkur til heilsuhjálparar/røktarar verður boðin út 
norðanfjørðs. Harumframt mælir Kommunala Arbeiðs
gevara felagið til, at ein flokkur verður boðin út til til
flytarar bæði innan námsfrøðihjálparaútbúgvingina og 
heilsuútbúgvingarnar. Eisini verður mælt til, at skipað 
verður fyri at førleikamenna hjálparfólk á dagstovna
økinum, meðan tey eru til arbeiðis,  til dømis við at bjóða 

9. Annað virksemi í  
Kommunu húsinum 
Undir Kommunufelagnum er eisini annað virksemi,  
sum stutt skal greiðast frá niðanfyri.
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undirvísing tveir seinnapartar um vikuna við løn. Mett 
verður, at nóg nógvir tilflytarar longu starvast á dag
stovnaøkinum til ein flokk til førleikamenning. 

Fyri framman ætlar Kommunala Arbeiðsgevarafelagið 
og Heilsuhjálparafelagið at gera eina kanning av setanar
viðurskiftunum hjá heima/heilsuhjálparum.  Seinni 
skal skipast fyri felags evnisdegi, har ljós skal varp ast á 
setana rviðurskiftini og yrkisførið á økinum. Harum framt 
vórðu semjur avtalaðar í sáttmálanum við Starvs felagið 
um felags átøk innan førleikamenning og at endurskoða 
vaktar skipanina á Sløkkiliðsstøðini.

Barnaverndarstova Føroya 
(BVS)

Øll kunnu í eitt tíðarskeið koma í eina trupla lívsstøðu, 
har teimum tørvar hjálp ella stuðul til umsorgan fyri 
teirra børnum. Í slíkum førum hevur barnaverndin 
ábyrgd av at hjálpa familjuni, soleiðis at børn og ung 
hava tryggar uppvakstrarumstøður. Barnaverndarstovan 
virk ar fyri at styrkja og samskipa barnaverndarøkið í 
Før oyum. Hetta við at veita faklig tilmæli og ráðgeving 
til barna verndartænasturnar kring landið, sum hava 
ábyrgd av at tryggja hjálp ella stuðul til hvørt einstakt 
barn. Harumframt umsitur Barnaverndarstovan Fostur
for eldraskipanina og Barnahúsið. Talið á barna verndar
mál um var 913 við ársenda 2021, sum er á sama stigi sum 
undan farnu árini.

Farna árið hevur dygg orka verið løgd í at eins hátta 
máls    viðgerðina á barnaverndarøkinum, sum hevur 
merkt, at vit hava savnað leiðararnar fyri barna verndar
tæn  ast  urnar fyri saman at seta út í kortið, hvussu hetta 
verður gjørt á skilabestan hátt. Eisini hava vit havt fleiri 
skeið innan málsviðgerð og fyrisitingarrætt. Dentur 
hevur verið lagdur á at styrkja løgfrøðiliga førleikan hjá 

barna  verndar tænastunum. Við góðum vilja frá øllum 
síðum hevur hetta hepnast væl at fremja við fyriliti fyri 
koronu umvegis telefon, teldu og fundum og skeiðum 
kring landið við so fáum luttakarum, sum mælt hevur 
verið til. 

Tað skerst ikki burtur, at korona eisini hevur merkt 
2021, tó ikki í sama skakandi mun sum í 2020. Fyri fostur
foreldrini merkti hetta, vit eisini í fjør skipaðu fyri heldur 
færri skeiðum enn vanliga. Tó hava verið fleiri skeið, ið øll 
vóru væl umtókt og vitjað. Jólaborðhaldið er altíð serliga 
kærkomið høvi hjá fosturforeldrum at hitta hvønn annan 
og okkum í Barnaverndarstovuni. Eitt sindur spell var tí at 
avlýsa hetta annað árið á rað. 

Ein av týðandi uppgávunum hjá Fosturforeldraskipanini 
er at røkja skránna við fosturforeldrum, tað vil siga mill
um annað at bera so í bandi, at skikkað fosturforeldur 
eru tøk, tá tørvur er á tí. Tá barn verður sett heiman, 
verð ur altíð fyrst roynt at finna fosturforeldur, sum 
antin er næstringar ella úr netverkinum hjá barninum, 
tí gransking vísir, at hetta ofta er tað besta fyri barnið. Í 
2021 komu 10 nýggjar fosturfamiljur í skránna. Av hesum 
vóru eingir næstringar, men fýra vóru úr netverkinum hjá 
barninum. 

Innan barnaverndararbeiðið koma javnan mál fram, 
har talan er um harðskap ella kynsligan ágang móti 
børn um og ungfólki. Tá mugu barnavernd, løgregla 
og sjúkrahúsverk samstarva og í felag finna gongdar 
leiðir. Barnahúsið er karmur um slík mál, og tvørfakliga 
samstarvið hevur nú virkað í átta ár. Talið á endaðum 
barnahúsmálum í 2021 var 29. Hetta er á leið sama stigi 
sum undanfarin ár – miðaltalið er 27. Kynsbýtið í barna
húsmálum fyri undanfarna ár var ein yvirvág av gentum 
– 22 mál við gentum og 7 við dreingjum. Spjaðingin í aldri 
á børnum, hvørs mál vóru kannað í Barnahúsinum var 
lutfalsliga jøvn, tó var einki barn undir 4 ár. Kynsbýtið á 
teimum, sum vóru undir illgruna fyri at hava framt ágang 
móti børnum var 27 menn og 6 kvinnur. Talva 1
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SSP samstarvið
Fyri stuttari tíð síðani fekk løgmaður handað eina heildar
ætlan um at fyribyrgja og tálma rúsevnismisnýtslu í 
Føroyum

Í heildarætlanini stendur millum annað: 
Tað stóð arbeiðsbólkinum skjótt greitt, at besti og 

muna dyggasti hátturin at fyribyrgja og tálma rúsevnis
mis nýtslu var at leggja dent á fyribyrging í breiðari merk
ing.

Arbeiðsbólkurin hevur tí fleiri tilmæli um at førleika
menna fakfólk, amboð og háttaløg at varnast tekin um 
mistrivnað, eins og tilmæli at stuðla og styrkja møgu
leikan hjá børnum og ungum at luttaka í sunnum felags
skapum.

Hetta er tað, sum SSP ráðgevingin í fleiri ár hevur ar
beitt fyri. Tað hevur stóran týdning at teir starvs bólkar, ið 
møta børnum og ungum hvønn dag, hava góðar førleikar 
og ein góðan amboðskassa at arbeiða við. Kommunurnar 
hava ikki allan ræðisrættin á barna og ungdómsøkinum, 
men hava fullan ræðisrætt á dag stovnaøkinum og kunna 
seta inn har. 

Tann góði boðskapurin er, at tað ber til at seta skipanir 
í verk, ið sum frá líður, eiga at gera mun. SSP hevur 
ítøkilig fyribyrgjandi amboð til at taka, ið kunnu brúkast 
bæði á dagstovnum og skúlunum, har foreldrini eru 
tann týdningarmesti samstarvsfelagin. Eitt av teimum 
er “TÍTT”, sum er eitt amboð at fáa eyga á børn og ung í 
viðkvæmari støðu og sum bindur saman fakliga arbeiðið 
tvørtur um geirar.

“Hvussu tryggja vit okkum, at børn og ung koma væl 
undan í Føroyum?” Hetta gerst bara, um fyribyrgjandi 
arbeiðið fær dygga undirtøku frá starvsfólkum á økinum, 
og at politikarar síggja dygdina í at fremja felags atgerðir 
og skipaðar mannagongdir.

Sum dømi kann nevnast tann góða tilgongdin í Sjóvar 
kommunu. Við kommununi og borgarstjóranum á odda 
hevur tað borið til at savna bæði dagstovnin og skúlan 
undir felagsheitinum ”Hvussu tryggja vit okkum, at børn 
og ung í Sjóvar kommunu koma væl undan?” Við einum 
skipaðum leisti hevur tað eydnast at skipa eina tilgongd, 
har partarnir taka ábyrgd og gera sítt til, at ”verkætlanin” 
mennist og gongur rætta veg. So hví ikki koyra á við hes
um leisti í øðrum kommunum?

Listaleypurin
Í 2021 varð nýggja samstarvsavtalan um Listaleypin 
undirskrivað. Listaleypurin, sum hevur virkað í 14 ár, er 
ein mentanarlig verkætlan, sum Kommunufelagið, Uttan
ríkis og mentamálaráðið og Norðurlandahúsið fíggja og 
fyriskipa í samstarvi við LISA (Listafólkasamband Føroya) 

til tess at geva fólkaskúlanæmingum høvi at uppliva 
yrkislist innan skúlagátt. 

Listaleypurin ber list út í skúlar í Føroyum fyri at kveikja 
forvitnið hjá næmingunum og teirra vitan og fatan fyri 
listarligum arbeiði.  Samstarvspartarnir bjóða við hesi 
samstarvsavtalu skúlum fjølbroytt listar og mentanarlig 
átøk, og virka soleiðis fyri at menna arbeiðið, sum verður 
gjørt fyri at stimbra áhugan og menna førleikan hjá børn
um og ungum innan listarligt virksemi. 

Listaleypurin er hvørt ár fyltur við hópin av spennandi 
framførslum, dagsverkstovum og longri verkstovum, sum 
skúlarnir kunnu velja ímillum. Skúlarnir hava hvørt ár 12
18 listarlig tilboð at velja ímillum. 

Ein vaksandi áhugi frá skúlum at fáa list inn um skúla
gátt hevur við sær, at Listaleypurin í skúlaárinum 2021
22 vitjaði 34 skúlar í Føroyum. Fyri at røkka so nógvum 
næmingum, sum til ber, vóru tær 78 listaleypavitjanirnar 
býttar eftir ynski og næmingatali. 

Dentur verður lagdur á at røkka ymsum aldursbólkum 
og at spjaða listaleypavitjanirnar um alt landið. Øll til boð 
í Listaleypinum eru ókeypis hjá skúlum í teimum kommu
num, sum luttaka í Listaleypinum.

Talgild heilsukipan (THS) til 
eldraøkini

THS fevnir um sjúklingajournalskipan fyri allar borgarar 
í Føroyum. Eldraøkini varða av nøkrum av teimum mest 
kompleksu og veikastu sjúklingunum. Fleiri av borgar
unum, sum eldraøkini varða av, fáa ikki sjálv greitt frá síni 
sjúkrasøgu ella endurgivið frá eini læknavitjan. 

Heimasjúkrarøktin møtir nýggjum sjúklingum hvønn 
dag, og hesi kunnu vera í øllum aldri.

Við THS fáa avvarðandi partar innan heilsuøkið eina 
felags skrásetingarskipan við felags minni, og hetta er 
ein góður stuðul til at kunna veita borgarunum góða og 
trygga tænastu. Samstundis fáa starvsfólkini smidligari 
arbeiðs umstøður.

Vegna dagføringar av THS hjá Sjúkrahúsverkinum hevur 
ikki verið møguligt at arbeiða við ætlaðum verkstov
um, og tískil er hesin partur av verkætlanini seinkaður. Í 
staðin hevur verið arbeitt við lesirættindum, og umleið 
500 starvsfólk hava nú lesirættindi til útvaldar partar av 
skipanini. 

Skipan viðvíkjandi brúkaraumsiting og trygd varð verk
sett í heyst í samstarvi við KTtrygdarleiðara hjá Sjúkra
hús  verkinum. 

17. desember 2021 skrivaðu Sjúkrahúsverkið og eldra
økini undir sáttmála um verkætlanina og framhaldandi 
rakstur. 

Gjald fyri verkætlanina fylgir avgreiddum uppgávum, 
tískil eru nakrar útreiðslur fluttar fram til 2022. Málið 
fyri 2022 er at fáa “pilotheimini” í rakstur. Heilsu og 
Um sorganar tænastan Tórshavn, Norðoya Bú og Heima
tænasta og Roðin umboða øll eldraøkini í stýrisbólkinum 
fyri verkætlanina. Hesi trý øki veita eisini starvsfólk til 
verkætlanina til samskipan, kravfesting, uppseting og test. 
“Pilotheimini” verða tey fyrstu, sum skjalfesta í skipanini 
og gera tillagingar saman við Sjúkrahúsverkinum.

Ymisk onnur felags tiltøk
Kommunufelagið hevur seinasta árið havt tveir borgar
stjórafundir, ein temafund fyri kommunustýrislimir um
framt at skipað hevur verið fyri tveimum ráðstevnum.
Fyrra ráðstevnan var í september undir heitinum “Børn á 
breddan – Barnalív skapa vit í felag”.

Kommunufelagið hevur sett sær fyri at skipa fyri 
ráðstevnu á smábarnaøkinum annaðhvørt ár. Hetta sum 
liður í yvirskipaðari menning av økinum. Fyri lestrar hald

ararnir vóru úr Noregi, Danmark og Onglandi.
Ráðstevnan var framhald av ráðstevnuni “Við at gera 

nakað nú vinna vit í longdin – fyribyrgjandi leikluturin hjá 
kommununum”, ið var hildin í september 2018. 

Kommunufelagið skipaði eisini fyri ráðstevnu um 
frítíðarlívið í Føroyum. Grundarlagið undir ráðstevnuni 
var umfatandi vísindalig kanning av frítíðarlívinum í 
Føroyum. Kanningin var gjørd av Idrættens Analyse insti
tut. Endamálið við kanningini var at fáa til vega vitan um 
frítíðarlívið og at vísa á møguleikar fyri menning. 

Tað er fyrstu ferð, at ein so stór kanning verður gjørd 
av frítíðarlívinum í Føroyum, og tey sum standa fyri 
kanningini og ráðstevnuni vóru umframt Kommunu
felagið og fleiri einstakar kommunur eisini Uttanríkis og 
mentamálaráðið, Ítróttasamband Føroya (ÍSF), Føroya 
Ungdómsráð (FUR), Fólkaheilsuráðið, Fróðskaparsetur 
Føroya umframt Lokale og Anlægsfonden í Danmark. 

Felagið skipaði eisini fyri einum temadegi 1. oktober. 
Á skrá vóru veðurlagsbroytingar, grøna orkuskiftið og 
integratión. 

Hendingar í árinum

Kommunustýrislimur kann 
ikki møta umvegis Teams
Kommunustýrislimur hevur møtiskyldu á kommunustýrisfundi, uttan so at viðkomandi 
hevur lógligt forfall. Ein kommuna spurdi seg vegna kommunustýrislimir fyri, um til bar 
at møta á lýstum kommunustýrisfundi umvegis Teams ella annan talgildan miðil. 

Greitt var, at hesir kommunustýrislimirnir annars høvdu lógligt forfall frá fundinum. 
Men limirnir vildu møta á fundi fyri at avgreiða tey mál, sum vóru sett á skrá. Teir kundu 
bara ikki møta fysiskt.

Skrivstovan greiddi frá, at reglurnar um almenni í kommunustýrislógini mugu tulkast 
soleiðis, at limirnir skulu møta fysiskt á kommunustýrisfundum. Kann ein limur ikki tað, 
tá skal farast fram eftir reglunum um innkalling av tiltakslimi.

Kommunan kann – sum ískoyti til almenna, fysiska fundin – altíð skapa møguleika hjá 
borgarum at fylgja við á fundinum umvegis talgildar loysnir. Men kommunustýrislimir 
kunnu ikki møta á fundi á hendan hátt. 

Ein heilt serlig undantaksstøða var, tá ið ógvuliga strong koronatilmæli vóru í gildi á 
vári 2021. Tá metti Umhvørvis og Vinnumálaráðið, ið hevur kommunumál um hendi, at 
kommunustýrislimir kundu luttaka umvegis telefon ella video. 
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Týðandi vælferðartænastur eru lagdar kommununum at 
fyrisita. Tað setir stór fíggjarlig og starvsfólkalig krøv til 
kommunurnar, ikki minst havandi í huga týðiligu demo
grafisku broytingarnar, sum liggja fyri framman. Hetta 
setur mikil krøv til okkum kommunustýrislimir um at 
stýra væl og við skili.

Kommunurnar eru fjølbroyttar og hava sera ymiskar 
fyritreytir og í einum felagsskapi sum okkara, her kommu
nur skulu virka saman, finnast sjálvsagt eisini ósemjur. 
Hetta ber boð um eitt virkið fólkaræði. Men í einum fólka
ræði byggir alt grundarlag á semjur, eingin fær allan sín 
vilja ígjøgnum. Men saman standa vit sterkari, og hava 
vit í Kommunufelagnum eina felags støðu og eina felags 
fatan, so er lítil ivi um, at okkara sjónarmið eisini vinna 
frama bæði í almenninginum og í mun til landspolitisku 
skipanina. Hetta hava vit farna árið prógvað við teimum 
semjum, sum eru gjørdar, eitt nú á elorkuøkinum og við
víkjandi óljóði frá skipum.

Størsta avbjóðingin er inneftir: At skapa ein felagsskap, 
sum allar kommunur kenna seg aftur í og kenna seg at 
hoyra til. Tað er av størsta týdningi, at vit støðugt seta orð 

á ymisleikarnar, at vit tora at viðurkenna og umrøða teir 
– og at vit gera tað innanhýsis. Tí bert tá ber til at skapa 
tann felags grundvøllin, sum skal flyta okkum saman 
fram á leið.

Allur heimurin stendur fyri stórum avbjóðingum. Tað 
verða uttan iva nógvir brotasjógvar komandi árini. Viður
skiftini í sambandi við kríggið millum Ukraina og Russ
land gera ikki avbjóðingarnar minni, og fram tíðarútlitini 
kunna tykjast døpur. Hetta eru viðurskifti, sum vit hava 
lítla og onga ávirkan á, og samanborið við tey, kunnu okk
ara innanhýsis trupulleikar í Føroyum tykjast meinaleysir.

Men “alt byrjar her við mær og tær hvønn nývaknaðan 
dag,” syngur Kári P, og vit kunn ikki gera so nógv annað 
sum samfelag, sum kommuna ella sum einstaklingar, enn 
at sýna hjartarúm og hjálpsemi mótvegis teimum, sum 
líða neyð, og taka væl ímóti teimum flóttafólkum, sum 
sannlíkt fara at koma hendan vegin komandi tíðina. 

Vit standa við einari stórari  avbjóðing – einari, ið vit ikki 
hava roynt áður, men eisini hesa ferð fara vit í sterkum 
felagsskapi at finna røttu loysnirnar.

Takk fyri og framhaldandi góðan aðalfund!

10. At enda

Hendingar í árinum  

Kommunal bústaðar
bygging krevur heimild
Kommunufelagið fekk ein fyrispurning frá umsitingini í einum politiskum flokki. Spurt 
varð, í hvørjum lógum tað er ásett, at kommunur ikki kunnu byggja bústaðir til onnur 
enn lesandi og eldri yvir 60 ár.

Skrivstovan vísti á, at hetta løgfrøðiliga vendi eitt sindur øðrvísi enn spurningurin legði 
upp til.

Tað er nevniliga soleiðis, at økonomisk tiltøk hjá kommunum skulu hava heimild. 
Hendan heimild er oftast at finna í lóg ella í sonevndu kommunufulltrúini.                

Sum útgangsstøði er tað ikki kommunal kjarnuuppgáva at byggja bústaðir, millum 
annað tí privatur marknaður er fyri hesum, og tí tað vanliga áliggur borgaranum at 
útvega sær hóskandi bústað. Hetta eru meginorsakirnar til, at kommunufulltrúin ikki 
heimilar kommunum at takast við bústaðarbygging.

Um kommunan skal skipa fyri ella taka lut í hesum virksemi, krevur tað tí serstaka 
lógarheimild. Slík heimild er fingin til vega í lóg um Húsalánsgrunnin (“Bústaðir”) og í lóg 
um heimatænastu, eldrarøkt við meira.

Hesar lógir geva kommununum heimild til ávíst virksemi innan bústaðarbygging, 
millum annað av tí slagi, sum spyrjarin vísti á.
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11. Um Kommunufelagið

Hendingar í árinum 

Málsgongdin í 
Kommunufelagnum
Eitt starvsfólk úr einari kommunalari umsiting vildi fáa nærri kunning um, hvussu 
arbeiðast kundi við einari lógarbroyting.

Kunnað varð um, at tað er landsstýrið sum er upprunin til flestu lógaruppskot, sum 
koma fyri tingið, og at tað stendur hvørjum frítt at heita á landsstýrið um at fyrireika 
lóggávu á ávísum øki – eisini kommunum. 
Vil ein kommuna hava Kommunufelagið at samskifta við landsstýrið/myndugleikar, 
kann hon til eina og hvørja tíð venda sær til Kommunufelagið. Felagið hevur eingi 
formlig krøv í hesum sambandi, men ofta gagnar tað málinum væl, um kommunan lýsir 
málið skrivliga og greiðir frá sínum hugburði.

Starvsbólkurin fyrireikar oftast málið til stýrið, sum síðani tekur endaliga støðu til, 
hvussu einstøk mál skulu viðgerast. 

Fæst ikki undirtøka í stýrinum fyri at arbeiða víðari við einum máli, steðgar málið har. 
Skrivstovan kann tá ráðgeva einstøku kommununi um, hvussu kommunan sjálv kann 
bera málið víðari. 
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Viðtøkur fyri  
Kommunufelagið

NAVN, LIMASKAPUR OG HEIMSTAÐUR

§ 1. Navn felagsins er Kommunufelagið, og hevur felagið 
heimstað í Tórshavn

§ 2. Allar kommunur í  Føroyum kunnu gerast limir.

§ 3. Upptøka av nýggjum limum verður góðkend á aðal fundi.

ENDAMÁL

§ 4. Endamál felagsins er at virka fyri felags áhugamálum, 
størri kommunalum sjálvræði, og betri samstarvi millum 
kommunurnar.

AÐALFUNDURIN

§ 5. Aðalfundurin er hægsta vald felagsins.
Stk. 2. Borgarstjórin umboðar kommunustýrið til at taka 
avgerð á aðalfundinum. Aðrir kommunustýrislimir hava 
rætt at møta. 
Stk. 3. Boðast skal til aðalfund við í minsta lagi 30 daga 
freist. Fundarskrá verður kunngjørd limakommununum í 
seinasta lagi 14 dagar innan aðalfundin.
Stk. 4. Limir, ið vilja hava mál til viðgerðar á aðalfundinum, 
senda felagnum hesi í minsta lagi 21 dagar innan aðal
fundin.
Stk. 5. Á aðalfundi hevur hvør kommuna eina atkvøðu fyri 
hvønn íbúgva 1. januar undan aðalfundinum, tó so, at 
eingin kommuna hevur fleiri enn 45 % av samlaðu atkvøð
unum.
Stk. 6. Er ikki annað tilskilað í hesum viðtøkum, verða 
avgerðir á aðalfundi tiknar við vanligum atkvøðumeiriluta.
Stk. 7. Aðalfundurin er viðtøkuførur, tá ið minst helvtin av 
limunum eru møttir.

§ 6. Ársaðalfundur verður hildin á hvørjum árið í seinasta 
lagi 30. apríl við hesi skrá:
a) Val av fundarstjóra.
b) Formaðurin letur frágreiðing um virksemi felagsins í 
farna árinum og um framtíðarætlanir felagsins. 
c) Framløga av roknskapi til góðkenningar.
d) Val av grannskoðara.
e) Innkomin uppskot.
f) Ymiskt.
Stk. 2. Eykaaðalfundur verður hildin, tá ið stýrið heldur 
tað vera neyðugt, ella tá ið minst helmingurin av lima
kommununum skrivliga biðja um tað. Innkalling til eyka
aðal fund fer fram á sama hátt og við somu freist, sum til 
vanligan aðalfund.

STÝRIÐ

§ 7. Tá talan ikki er um mál, sum skulu viðgerast á aðal
fundi, er ovasta leiðsla felagsins eitt stýri við 13 limum, 
sum er sett saman fyri 4 ár í senn. Stýrislimur skal vera 

borgarstjóri. 
Stk. 2. Stýrið tekur við 1. januar eftir kommunustýrisval, 
og verður stýrið valt eftir hesi skipan: 

• Norðuroyggjar (Klaksvík, Hvannasund, Viðareiði, 
Húsa k., Kunoy og Fugloy) 1 lim.

• Eystur Eysturoy (Fuglafjørður, Eystur k.) 2 limir.
• Vestur Eysturoy (Nes, Runavík, Sjóvar k.) 1 lim.
• Sundalagið (Sunda k. og Eiði) 1 lim.
• Streymoy (Tórshavn) 1 lim.
• Vesturstreymoy (Vestmanna og Kvívík) 1 lim.
• Vágar (Sørvágur, Vága k.) 1 lim.
• Sandoy (Sandur, Skopun, Skálavík, Húsavíkar k. og 

Skúvoy) 1 lim.
• Norður Suðuroy (Hvalba, Tvøroyri og Fámjin) 1 lim.
• Suður Suðuroy (Hov, Porkeri, Vágur og Sumba) 1lim.

Kommunustýrini í hvørjum einstøkum øki gera semju um 
at velja ein stýrislim. Semjast kommunurnar ikki um um
boðanina, verður borgarstjórin í størstu kommununi um
boð fyri økið.
Stk. 3. Kommunurnar sum sambært stk. 2 ikki fáa lim í 
stýrið, velja 2 umboð eftir hesum leisti. 

• Kommunurnar við fleiri enn 750 íbúgvum velja síná
millum eitt umboð

• Kommunurnar við færri enn 750 íbúgvum velja síná
millum eitt umboð

Stk. 4. Tá ið valt verður sambært stk. 3, hevur hvør 
kommuna eina atkvøðu. Atkvøðugreiðslan fer fram eftir 
meirilutavalháttinum sambært § 2 í kommunustýrislógini.
Stk. 5. Stýrið skipar seg sjálvt við formanni og næstfor
manni eftir somu mannagongd, sum formaður og næst
for  maður verða valdir í kommunustýrum, tó so, at for
mað ur og næstformaður verða valdir fyri 2 ár í senn.
Stk. 6. Stýrisfundur er viðtøkuførur, tá ið minsta lagi 
helmingurin av stýrislimunum eru møttir. Hvør stýrislimir 
hevur eina atkvøðu fyri hvønn íbúgva 1. januar í teimum 
kommununum, sum stýrislimurin umboðar. Tó so, eing in 
stýrislimir kann hava fleiri enn 45 %  av samlaðu atkvøð
unum.
Stk. 7. Avgerðir verða tiknar við vanligum atkvøðumeiri
luta. Miðast skal tó ímóti, at stýrisavgerðir eru einmæltar.
Stk. 8. Stýrisfundur skal vera í minsta lagi eina ferð hvønn 
árs fjórðing. Formaðurin kann kalla stýrið til fundar, tá 
mál er, sum krevur stýrisavgerð, og sum ikki kann bíða 
til næsta regluliga fund. Stýrið kann eisini verða kallað 
saman, tá ið minst helmingurin av stýrislimunum  skriv
liga biðja um tað 
Stk. 9. Fráboðan um stýrisfund verður send stýrislimum 
14 dagar áðrenn fund.

STARVSBÓLKURIN

§ 8. Í starvsbólkinum sita kommunuskrivararnir/stjór ar
nir í teimum  kommunum, sum hava umboð í stýrinum. 

Stýrið velur starvsbólkaformann fyri tvey ár í senn. 
Stk. 2. Starvsbólkurin skal fyrireika mál, sum skulu við ger
ast á stýris og aðalfundi, og hann skal arbeiða við øllum 
málum, sum stýrið beinir til hansara. 
Stk. 3. Starvsbólkurin hevur vanliga fund eina ferð um 
mánaðin. 
Stk. 4. Tó skal formaðurin kalla til fundar, hvørja ferð 
stýrisfundur er lýstur, um so er, at mál, sum skulu við ger
ast har, ikki eru liðug fyrireikað. 
Stk. 5. Allir starvsbólkalimir skulu møta á stýrisfundum. 
Stk. 6. Stýrisformaðurin skal hava fundarboð til hvønn 
starvs bólkafund.

SKRIVSTOVAN

§ 9. Stýrið setur og loysir úr starvi stjóra, ið hevur ábyrgd
ina mótvegis stýrinum, fyri at virksemi felagsins verður 
rikið sambært galdandi reglum.
Stk. 2. Stjórin hevur dagligu fyrisitingina av felagnum 
um hendi, og skal í samstarvi við starvsbólkin og stýrið 
umsita felagið innan fíggjarligu karmarnar og í samsvari 
við endamál felagsins.
Stk. 3. Stýrið ger starvsskipan fyri stjóran.
Stk. 4. Stjórin setur og loysir úr starvi onnur starvsfólk 
eftir ásetingum í starvsskipanini sambært stk. 3.
Stk. 5. Starvsbólkurin er dagliga bindiliðið millum stjóran 
og limakommunurnar.

FÍGGJARVIÐURSKIFTI

§ 10. Útreiðslurnar av at reka felagið verða goldnar av 
limakommununum. Limagjaldið verður ásett samsvar
andi íbúgvaratalinum í kommununum 1. januar í tí ári, 
sum fíggjarætlanin verður samtykt. Tó kann eingin 
komm una rinda meira enn 45 % av limagjaldinum.
Stk. 2. Stýrisformaðurin ger saman við starvsbólka for
mann inum og stjóranum uppskot til fíggjarætlan fyri 
felagið komandi fíggjarár, sum hann fyrileggur stýrinum 
til góðkenningar í seinasta lagi í apríl ársfjórðingi. 
Stk. 3. Áðrenn fíggjarætlan felagsins verður viðgjørd í 
stýr inum, skal starvsbólkurin hava gjørt sítt tilmæli.
Stk. 4. Limakommunurnar rinda í minsta lagi 1/12 part av 
lima gjaldinum hvønn mánað til felagið.
Stk. 5. Eingin limakommuna heftir fyri skyldum felagsins 
við øðrum enn tí, sum avgjørt er at vera hennara partur av 
útreiðslunum, sambært fíggjarætlanini.
Stk. 6. Ongar avgerðir í málum, sum krevja kommunu
stýris samtykt, eru bindandi fyri limakommunurnar, uttan 
tílík samtykt fyriliggur.

ROKNSKAPUR

§ 11. Stjórin hevur ábyrgd av roknskaparførsluni.
Stk. 2. Roknskapurin verður grannskoðaður av løggildum 
ella skrásettum grannskoðara.

AÐRAR ÁSETINGAR

§ 12. Felagið verður teknað av stýrisformanninum og 
starvsbólkaformanninum ella stjóranum í felag, ella av 
tveimum stýrislimum saman við starvsbólkaformanninum 
ella stjóranum.

§ 13. Samtyktir um broytingar av viðtøkunum ella avtøku 
av felagnum skulu gerast av aðalfundinum. Í minsta lagið 
¾ av atkvøðutalinum skulu vera umboðað, og uppskotið 
skal samtykkjast við 3/5 av greiddum atkvøðum.
Stk. 2. Er fundurin ikki viðtøkuførur, verður nýggjur fundur 
14 dagar seinni, og er hesin viðtøkuførur uttan mun til, 
hvussu nógvar atkvøður eru umboðaðar. Samtykt skal tó 
vera við 3/5 av greiddum atkvøðum.

§ 14. Við minst 6 mánaða ávaring kann ein kommuna siga 
upp limaskap sín í felagnum til ein 1. januar.
Stk. 2. Kommunur, ið melda seg úr felagnum, hava einki 
krav móti felagnum ella ognum felagsins, og hefta ikki 
fyri skyldur felagsins.

§ 15. Verður felagið tikið av, falla ognirnar aftur til lima
kommunurnar í sama lutfalli, sum tær hava luttikið í út
reiðslum felagsins seinasta roknskaparárið.

SKIFTISÁSETINGAR

§ 16. Felagið tekur yvir øll rættindi og allar skyldur hjá KSF 
og FKF.

§ 17. Í samband við fyrsta valskeiðið, sum verður trý ár, 
tekur stýrið sjálvt avgerð um val av formanni og næst
for manni sambært § 7, stk. 5, og viðvíkjandi val av starvs
bólkaformanni sambært § 8, stk. 1.

§ 18. Limagjald fyri fyrsta roknskaparárið verður samtykt 
á stovnandi aðalfundi.

GILDISKOMA

§ 19. Viðtøkur felagsins fáa gildi frá 1. januar 2014.

Samtykt á stovnandi aðalfundi 13. desember 2013
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Viðtøkur fyri Kommunala  
Arbeiðsgevarafelagið
§ 1 Navn og limaskapur 
Stk. 1. Navn felagsins er Kommunala Arbeiðsgevarafelagið, 
stytt KAF.
Stk. 2. KAF er sjálvstøðugt limafelag undir Kommunu fe
lag num, stytt KF
Stk. 3. Limir í felagnum eru umframt KF, Elfelagið SEV, stytt 
SEV og L/F Interkommunali Renovatiónsfelagsskapurin, 
stytt IRF
Stk. 4. Heimstaður felagsins er Tórshavn

§ 2 Endamál felagsins 
Stk. 1. Endamál felagsins er at fremja áhugamál lim anna 
í øllum málum um lønar og setanarviðurskifti starvs fólk
anna. Hetta verður gjørt við at:
• samskipa lønarlagið og samráðast um sáttmála við 

starvs fólka og fakfeløg, sum hava samráðingarrætt 
• røkja áhugamál limanna í málum um lønar og setanar

viðurskifti, starvsmetingum, útbúgving o.a., og røkja 
samskifti við tey starvsfólka og fakfeløg, sum samráðst 
verður við og myndugleikar annars, við neyðugum atliti 
til kommustýrislógina § 5, stk. 5. 

• virka fyri og ansa eftir, at galdandi sáttmálar verða 
hildnir

• gera sítt til, at tað slepst undan trætumálum millum ar
beiðs gevara og starvsfólk, ella um hetta ikki ber til, at 
royna at fáa tey loyst á friðarligan hátt, uttan arbeiðs
steðg. Verður arbeiðssteðgur ella trætumál, røkir fe lag
ið, tá heitt verður á tað, mál arbeiðsgevaranna so langt, 
sum hóskandi verður hildið 

• virka fyri, at trætumál limanna millum verða loyst 
• við skeiðvirksemi ella á annan hátt upplýsa limir felag

sins um viðurskifti, ið viðvíkja kommunalum/inter
kommu nala arbeiðsgevara áhugamálum

§ 3 Upptøka
Stk. 1. KF og interkommunalir felagsskapir í Føroyum 
kunnu gerast limir við skrivliga at senda umsókn til nevnd 
felag sins.
Stk. 2.  Limir í felagnum skriva undir viðtøkur felagsins, so
leiðis sum tær eru, ella seinni á lógligan hátt kunnu verða 
broyttar

§ 4 Útmeldan
Stk. 1. Eingin kann siga seg úr felagnum, uttan við 
innskrivaðum brævi og við 6 mánaða freist.
Stk. 2. Hóast limur sigur seg úr felagnum, er hann fram
vegis bundin av galdandi sáttmálum, til hesir halda upp
at.
Stk. 3. Limur, sum fer úr felagnum, hevur einki krav móti 
felagnum.

§ 5 Ársfundur
Stk. 1. Ársfundur verður hildin á hvørjum ári innan 1. mai.
Stk. 2. Nevndin í KAF hevur rætt til at luttaka á aðal fund
inum hjá KF, men ikki skyldu at luttaka.

Stk. 3. Innkalling til ársfund verður gjørd í minsta lagi 14 
dagar frammanundan.
Stk. 4. Saman við innkallingini verður sendur grann skoð
aður roknskapur og onnur innkomin mál.
Stk. 5. Atkvøðurættur: KF hevur 4 atkvøður, SEV og IRF 
hava 1 atkvøðu hvør.
Ársfundurin er viðtøkuførur, tá meira enn helmingurin av 
atkvøðutalinum eru umboðað. Allar avgerðir á ársfund
inum verða tiknar við vanligum atkvøðumeiriluta.
Stk. 6. Mál, sum skulu viðgerast á ársfundinum, skulu vera 
KAF í hendi seinast 4 vikur undan ársfundinum. Uppskot 
frá øðrum enn nevndini skulu vera felagnum í hendi í so 
góðari tíð, at tey kunnu takast við í fundarfráboðanina, 
um tey skulu koma til viðgerðar á aðalfundi.
Stk. 7. Ársfundurin verður skipaður við hesi skrá:

a) Formaðurin skipar fyri vali av fundarstjóra
b) Formansfrágreiðing um virki felagsins í farna ári.
c) Framløga av grannskoðaðum roknskapi
d) Innkomin mál.
e) Ymiskt

§ 6 Nevndin
Stk. 1. Í nevndini sita 6 limir, sum verða valdir av nýggjum 
eftir hvørt kommunustýrisval og virka til nýggj nevnd er 
vald. KF velur 4 limir, meðan SEV og IRF velja hvør sín lim. 
Á sama hátt verða 6 varalimir tilnevndir.
Stk. 2. Nýggj nevnd tekur við so skjótt, sum allir limirnir 
eru tilnevndir, og í seinasta lagi 1. mai.
Stk. 3. Nevndin ger sína egnu starvsskipan.
Stk. 4. Nevndin velur sjálv formann og næstformann. 
Stk. 5. Nevndarfundur er so ofta, sum formaðurin metir 
tað vera neyðugt, ella um ein nevndarlimur setir ynski 
fram um tað.
Stk. 6. Nevndin er viðtøkufør, tá meira enn helmingurin av 
nevndarlimunum eru á fundi.
Stk. 7. Hvør nevndarlimur hevur eina atkvøðu, og avgerðir 
verða tiknar við vanligum meiriluta.
Stk. 8.  Um tað, sum fer fram á nevndarfundi, verður gjørd 
fund ar frágreiðing, sum allir nevndarlimir góðkenna.

§ 7 Skrivstovan
Stk. 1. Fyrisitingin í KAF er partur av fyrisitingini í KF. 
Stk. 2. Ovasta fyrisitingarliga leiðsla felagsins er stjórin í 
KF. Stjórin setur og loysir úr starvi starvsfólk í KAF í sam
ráð við nevnd felagsins. 
Stk. 3. Í øllum málum sambært § 2 virkar fyrisitingin í KAF 
undir leiðslu av nevnd felagsins.
Stk. 4. Skrivstovuleiðarin í KAF hevur dagligu fyrisitingina 
av felagnum um hendi og skal í samstarvi við stjóran í KF 
og nevnd felagsins umsita felagið innan fíggjarligu karm
arnar og í samsvari við endamál felagsins.

§ 8 Limagjald 
Stk. 1. Tá nýggir limir verða upptiknir, skal samráðast um 

limagjaldið.
Stk. 2. Formaðurin ger saman við stjóranum í KF og skriv
stovuleiðaranum í KAF uppskot til fíggjarætlan fyri kom
andi ár, harundir ásetan av limagjaldi. Formaðurin leggur 
uppskotið fyri nevndina til góðkenningar í seinasta lagi 
tann 1. juli.
Stk. 3. KF rindar 2/3 av ásetta limagjaldinum. SEV og IRF 
rinda 1/3 av ásetta limagjaldinum, og av hesum rindar 
SEV 2/3 og IRF 1/3.
Stk. 4. Eingin limur heftir fyri skyldum felagsins við øðr um 
enn tí, sum avgjørt er at vera hansara partur av út reiðsl
unum, sambært fíggjarætlanini.

§ 9 Tekning 
Stk. 1. Felagið verður teknað av nevndarformanninum 
saman við einum nevndarlimi ella saman við skriv stovu
leiðaranum fyri KAF.

§ 10 Samráðingarnevnd
Stk. 1. Nevndin tilnevnir umboð og formann í samráðingar
nevnd. Við sáttmálasamráðingar, sum viðvíkja SEV 
og IRF, kann umboð frá nevndu felagsskapum luttaka 
sum partur av samráðingarnevndini. Annars kann sam
ráðingarnevndin, eftir meting nevndarinnar, víðkast við 
umboðum fyri teir einstøku limirnar.
Samráðingarnevndin kann, um nevndin ynskir tað, leita 
sær sakkunnleika aðrastaðni.
Stk. 2. Uppgávan hjá samráðingarnevndini er at sam
ráðast við tey starvsfólka og fakfeløg, sum hava rætt til 
at samráðast um øll sáttmálaviðurskifti.
Stk. 3. Samráðingarnevndin ger sína egnu starvsskipan.

§ 11 Roknskapur og grannskoðan
Stk. 1. Roknskapurin hjá KAF er ein sjálvstøðugur rokn
skapur, sum er partur av roknskapinum hjá Kommunu
felagnum og verður grannskoðaður, sum ein partur av 
hesum.
Stk. 2. Inntøkur og útreiðslur fyri KAF verða neyvt atskildar 
frá fíggjarviðurskiftunum hjá KF annars.

§ 12 Tagnar- og upplýsingarskylda
Stk. 1. Limir felagsins hava tagnarskyldu viðvíkjandi 
upplýsingum um innanhýsis viðurskifti í felagnum.
Stk. 2. Limirnir hava skyldu til, eftir áheitan frá nevndini, 
at lata teir upplýsingar, ið hava týdning fyri at kunna 
samráðast, umframt upplýsingar um lønar, arbeiðs og 
útbúgvingarviðurskifti fyri starvsfólkið. Hesir upplýsingar 
verða viðgjørdir í trúnaði.

§ 13 Trætumál
Stk. 1. Verður arbeiðssteðgur ella trætumál millum lim í 
felagnum og starvsfólk tess ella fakfelagið, binda hinir 
limirnir í felagnum seg at stuðla og hjálpa viðkomandi 
limi mest møguligt við m.a. at taka lut í móttiltøkum, sum 
nevndin í felagnum samtykkir at seta í verk.

Stk. 2. Allir limir binda seg til, um nevndin boðar frá tí, ikki 
at seta fólk hjá teimum limum í starv, har arbeiðssteðgur 
er, fyrr enn hann er hildin uppat.

§ 14 Gerðarrættur
Stk. 1. Trætumál millum felagið og lim kann leggjast fyri 
gerðarrætt.
Stk. 2. Í gerðarrættinum eru tveir limir, har felagið velur 
ann an og limurin hin, umframt ástøðumann, sum verður 
til nevndur av Føroya rætti.
Stk. 3. Avgerðin hjá gerðarrættinum er endalig og kann 
ikki leggjast fyri vanligu dómstólarnar.

§ 15 Avtøka av felagnum
Stk. 1. Felagið verður tikið av, tá ið minst ¾ av limunum 
ynskja tað.
Stk. 2. Verður felagið tikið av, verða ognir felagsins býttar 
millum limir felagsins á tann hátt, at miðaltalið fyri lima
gjaldið trý tey seinastu árini gevur lutfalstalið til hvønn 
lim.

§ 16 Gildiskoma
Stk. 1. Hesar viðtøkur fáa gildi, tá ið tær eru samtyktar á 
aðalfundi í KAF.

Tórshavn hin 12. mars 2014
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Viðtøkur fyri Barna  
verndarstovu Føroya
§ 1. Barnaverndarstova Føroya er felagskommunalur 
stovn ur, sum kommunurnar eiga.

ENDAMÁL STOVNSINS

§ 2. Barnaverndarstovan skal arbeiða fyri at styrkja og 
samskipa barnaverndarøkini úti um landið og seta á stovn 
og reka fosturforeldraskipan sambært ásetingunum í 
løgtingslóg nr. 18 frá 8. mars 2005 um barnavernd við 
seinni broytingum.

POLITISK LEIÐSLA

§ 3. Ovasta politiska leiðsla stovnsins er stýrið í Kommunu
felagnum.

FYRISITING

§ 4.  Stjórin fyri KF setir  leiðara at hava dagligu fyri
sitingar ligu og fakligu leiðsluna av Barna verndar stovuni.
Stk. 2. Stjórin fyri KF letur gera starvsskipan fyri leiðaran.
Stk. 3. Stjórin í KF setur og loysir úr starvi øll starvsfólk á 
Barnaverndarstovuni
Stk. 4. Leiðarin fyri Barnaverndarstovuna vísir fyrisitingar
liga til stjóran fyri Kommunufelagið.  

FÍGGING

§ 5. Kommunufelagið rindar allar útreiðslur fyri Barna
verndar stovuna
Stk. 2. leiðarin ger saman við stjóranum innan 1. juli eina 
fíggjarætlan sum verður partur av samlaðu fíggjarætlanin 
hjá KF.  

GRANNSKOÐAN

§ 6. Roknskapurin verður grannskoðaður, sum ein partur í 
roknskapinum hjá KF.

GILDISKOMA

§ 7. Hesar viðtøkur koma í gildi 1. januar 2014. 

SKIFTISÁSETING   

§ 8. Verandi  nevnd fyri Barnaverndarstovuna – for menn
inir í KSF og FKF, áðrenn  Kommunufelagið varð stovnað – 
halda áfram hetta valskeiðið til 1. januar 2017,  men leggja 
øll mál av týdningi fyri stýrið í KF. 

Tórshavn 17.01.2014

Roknskapirnir hjá kommununum fyri 2021 eru ikki enda
liga uppgjørdir enn, men mett verður, at rakstrar út
reiðslurnar hjá kommununum vóru samanlagt 2.221 mió. 
kr. í 2021. Inntøkurnar vóru 2.815 mió. kr. og tað hevur við 
sær, at rakstrarúrslitið fyri allar kommunur samanlagt var 
umleið 691 mió. kr. í 2021.

Íløgurnar verða mettar til 682 mió. kr. í 2021, og tað ber 
við sær, at samlaða úrslitið fyri allar kommunur saman
lagt verður eitt hall á umleið 91 mió. kr. í 2021. Talva 3

Hetta er fjórða árið á rað, at hall er samanlagt í 
kommunala geiranum. Í 2020 var hallið 273 mió. kr., og í 
2019 var tað 174 mió. kr. 

Tað eru tær søguliga stóru íløgurnar, ið eru orsøk til, at 
hall hevur verið seinastu fýra árini. Verður einans hugt 

at sjálvum rakstrinum, so er talan um eitt hampiligt 
rakstraravlop, sum er eitt sindur størri enn árligu íløg ur
nar vanliga eru. Roknað verður við einum meira vanligum 
støði á íløgunum komandi árini, og so verður aftur avlop í 
kommunala geiranum.

Inntøkur 
Samlaðu inntøkurnar hjá kommununum vóru umleið 
2.812 mió. kr. í 2021. 

Størsti parturin av inntøkunum hjá kommununum 
stavar frá kommunuskatti. Í 2021 var talan um 2.124 mió. 
kr., og tað er umleið 3/4 av samlaðu inntøkunum. Talva 4

12. Kommunubúskapurin í 2021
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Talva 2

Úrslit samanlagt fyri allar kommunur

Talva 1

Tal av barnaverndarmálum frá 2011–2021

   

Kommunuskattur

Mió. kr.

Felagsskattur

Eftirlønarskattur
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Afturbering 109 108 106

Tilsamans 2.707 2.794 2.812
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Felagsskattur
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17

-26

29 7,2%

Afturbering -2 -1,9%

Tilsamans 18 0,6%

-15,2%

0,8%
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Talva 3

Inntøkur samanlagt hjá kommunum seinastu 3 árini

Talva 4

Vøkstur í inntøkum hjá kommunum í 2021

Hendingar í árinum 

Innlitslógin fevnir um  
alt virksemi
Kommunan hevði móttikið eina áheitan um samstarv frá einari fyritøku. Hetta málið 
bað borgari um innlit í.

Kommunan hevði ikki gjørt annað við málið enn at kvitta fyri móttøku, tá ið ein borgari 
bað um innlit í júst hetta málið. Av tí at málið var so feskt og ikki hevði fingið nakra 
veruliga viðgerð, ivaðist kommunan í, um innlitið skuldi latast. Greitt var eisini, at talan 
var um eitt mál, sum fór at fáa viðgerð í kommununi.

Skrivstovan vísti á, at lógin um alment innlit fevnir um at kalla alt virksemi hjá 
kommununi. Nøkur heilt fá yvirskipað undantøk eru í lógarinnar kapitli 2, meðan ítøkilig 
undantøk eru at finna í kapitli 3. Skrivstovan upplýsti í hesum sambandi, at innlit eftir 
galdandi reglum ikki kann noktast við tí einu grundgeving, at málið ikki hevur fingið 
viðgerð í kommununi enn.
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Inntøkurnar frá skatti av inngjøldum til eftirløn hava, 
síðan eldraøkið var lagt út í 2015, verið ein munandi 
og vaksandi partur av kommunalu inntøkunum. Í fjør 
gjørdist talan um 438 mió. kr. Restin av inntøkunum stavar 
frá felagsskattinum, sum var 145 mió. kr., og afturbering 
fyri serskipanir, sum var 106 mió. kr.

Inntøkurnar vuksu einans 18 mió. kr. samanlagt í 2021, 
og tað samsvarar við 0,6%. Samanlagt hava inntøkurnar 
hjá kommununum hilnast illa í 2021, tí tað má sigast at 
vera ein lágur vøkstur. 

Tað er serliga vøksturin í kommunuskattinum, sum 
hevur svikið í 2021. Kommunuskatturin vaks einans 
0,8% í 2021. Hetta má sigast at verða lítil vøkstur í einari 
støðu við vaksandi fólkatali, lækkandi arbeiðsloysi og 
mun andi vøkstri í sáttmálalønunum. Høvuðsorsøkin til 
lága vøksturin er gongdin innan fiskivinnuna og byggi
vinn una. Lønargjaldingarnar í fiskivinnuni lækkaðu 
við 6% í 2021 og lønargjaldingarnar í byggivinnuni við 
5%. Fiskiskapur og bygging standa samanlagt fyri 1/5 
av lønunum í landinum, og tá lønirnar í hesum vinnum 
lækka so nógv, sæst tað aftur í skattainntøkunum hjá 
kommunum. 

Felagsskatturin gjørdist 26 mió. kr. minni í 2021 enn í 
2020. Tann felagsskatturin, sum kommunurnar fingu í 
2021 er fyri roknskaparárið 2020, sum var tað árið, korona 
rakti landið. So tað var væntandi, at inntøkurnar frá 
felags skatti fóru at lækka í 2021. Talva 5

Kommunuskattur
Kommunuskattur verður rindaður av skattskyldugu 
inn  tøkuni omanfyri botnfrádráttin á 30 tús. kr. Botn frá
drátturin, ið er ásettur í skattalógini, hevur verið óbroyttur 
síðan 2008. Frá útroknaða skattinum verður drigin ein 
barnafrádráttur, ið kommunustýrið sjálvt ásetur. 

Kommunuskattaprosentini hava sum heild verið 
lækkandi seinastu árini, men standa nú í stað. Frá 1. 
januar í 2022 lækkaði skattaprosentið í Kunoy við 0,25%, 
og í Skopun við 0,05%, meðan tað hækkaði í Porkeri við 

0,25%. Skattaprosentið er 20,14% í miðal í 2022, sum er tað 
sama sum í 2021.

Barnafrádrátturin hækkaði við 500 kr. í Sunda og Vágs 
kommunum í 2022. Hinvegin lækkaði barnafrádrátturin 
við 500 kr. í Sumba. Barnafrádrátturin er nú í miðal 7.181 
kr. árliga pr. barn undir 18 ár.

Grundarlagið undir kommunuskattinum er rættiliga 
ymiskt kring landið. Tað, sum serliga kann minka um 
grundarlagið undir kommunuskattinum er, um nógvir 
pensjónistar búgva í kommununi, tí fólka og fyritíðar
pensjón eru næstan skattafríar. Men eisini hevur tað 
stóra ávirkan, um nógv arbeiða uttanlands ella eru undir 
ser skipanum sum FAS og DIS. 

Minsta kommunuskattin pr. íbúgva í 2021 fekk Hovs 
kommuna við 26.500 kr. pr. íbúgva. Hinvegin fekk Fugloyar 
kommuna næstan tríggjar ferðir so nógv, 76.500 kr. pr. 
íbúgva. Í miðal fáa kommunurnar umleið 40.000 kr. í 
kommunuskatti fyri hvønn íbúgva. 

Felagsskattur
Sambært § 5 í ásetingarlógini fellur 70% av felags skatt
inum til landið og 30% til kommunurnar. Skatturin fellur 
ymiskt, alt eftir hvar í landinum feløg eru heimahoyrandi. 
Tó rinda peningastovnar, tryggingarfyritøkur, tele sam
skiftis fyritøkur, oljusølufyritøkur og vinnurekandi grunn
ar skatt til allar kommunur.

Tað er sera ymiskt, hvussu felagsskatturin hilnast hjá 
kommununum. Seinastu árini hava serliga tær komm
unur, har alivirksemi er, og har uppsjóvarfeløg eru 
heimahoyrandi, fingið væl av inntøku. Mestu inntøku pr. 
íbúgva í 2021 fekk Fuglafjørður, har inntøkan var 7.400 
kr. pr. íbúgva. Eisini Runavíkar og Eystur kommunur fáa 
vanliga nógv inn í felagskatti, í 2021 gjørdist talan um 
umleið 4000 kr. pr. íbúgva. Hinvegin fáa tær kommunur, 
har inntøkan er minst, niður ímóti 500 kr. pr. íbúgva. Miðal 
fyri alt landið var 2.700 kr. fyri hvønn íbúgva í 2021.

Skattur av eftirlønar
inngjøldum
Sambært § 12, stk. 1 í eftirlønarlógini fellur skatturin av 
inngjøldum til pensjón til kommunurnar eftir talinum av 
persónum 67 ár ella eldri. Tó so, at talið av borgarum 67 ár 
ella eldri í Sandoy verður hækkað við 30%.

Skatturin fellur serliga til tær kommunur, har nógv 
eldri búgva, og tað eru yvirhøvur kommunur í Suðuroy og 
Sandoy. Mest pr. íbúgva í 2021 fekk Húsavíkar kommunu 
við góðum 24 tús. kr. fyri hvønn íbúgva. Minst fekk Viðar
eiðis kommuna við gott 6.700 kr. fyri hvønn íbúgva. Miðal 
fyri landið var umleið 8.100 kr. fyri hvønn íbúgva í 2021

Afturbering vegna DIS,  
FAS og frádráttir
Í sambandi við at kommunurnar yvirtóku eldraøkið 
frá 1. januar 2015 var ásett í Løgtingslóg nr. 136 frá 19. 
desember 2014 um endurgjald til kommunur vegna frá
dráttir og serskattaskipanir, at kommunurnar árliga fáa 
eina upphædd, ið samsvarar við 19,1% av:
• DISinntøku
• FASinntøku
• Fiskimannafrádráttinum (§ 25a)
• Uttanlandsfrádráttinum (§ 25b)

Endurgjaldið verður latið kommunum eftir bústaði hjá 
við komandi skattgjaldara.

Nógv mest í 2021 fingu Skálavíkar og Fugloyar kommu
nur við meira enn 6 tús. kr. fyri hvønn íbúgva. Minst fekk 
Skúvoyar kommuna við umleið 300 kr. fyri hvønn íbúgva. Í 
2021 var talan um í miðal 2.000 kr. fyri hvønn íbúgva.

   

Kommunuskattur

Mió. kr.

Felagsskattur

Eftirlønarskattur

2.041

159

398 409 438

Afturbering 109 108 106

Tilsamans 2.707 2.794 2.812

170 145

2.107 2.124

2019 2020 Meting 2021

Kommunuskattur

Mió. kr.

Felagsskattur

Eftirlønarskattur

17

-26

29 7,2%

Afturbering -2 -1,9%

Tilsamans 18 0,6%

-15,2%

0,8%

í mió. kr. í %

Talva 3

Inntøkur samanlagt hjá kommunum seinastu 3 árini

Talva 4

Vøkstur í inntøkum hjá kommunum í 2021

Hendingar í árinum

Undantøk frá serstakari 
byggisamtykt
Ein nevndarformaður ringdi til skrivstovuna um eitt mál um frávik frá einari serstak ari 
byggisamtykt. Nevndin hevði fingið umbøn um at víkja frá serstøku byggi sam tykt ina fyri 
økið. Ynskið frá borgaranum var byggja nærri markinum, enn serstaka byggi samtyktin 
loyvdi, men tó ikki nærri enn eftir vanligu reglunum í almennu byggi sam tyktini.

Nevndin var sinnað at ganga hesum á møti, tí júst hetta stykkið lá soleiðis fyri, at 
tað umbidna byggiloyvið ikki fór at hava ampa við sær ella ganga ímóti tí dámi, sum 
samtyktin skuldi tryggja fyri økið. 

Skrivstovan vísti nevndarformanninum á, at tað var týdningarmikið at fara fram eftir 
teirri undantaksreglu, sum vanliga er at finna í serstøku byggisamtyktini. Tað er út 
frá hesi reglu, at kommunan skal grundgeva fyri avgerð síni. Ofta ber hetta í sær, at 
kommunan skal gera eina ítøkiliga meting av, hvønn týdning frávikið hevur í mun til tað 
endamál, sum serstaka byggisamtyktin skal tæna.

Víst varð eisini á, at kommunan átti at umhugsað at hoyra nærmastu grannarnar – 
serliga um eitt møguligt serloyvi kundi hugsast at hava veruligan týdning fyri eitt nú 
útsýnið hjá grannunum. 
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Kommunuskattaprosent og barnafrádráttur í 2022
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Kommunuskattur í kr. pr. íbúgva í 2021
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Inntøkur samanlagt í kr. pr. íbúgva í 2021
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Afturbering í kr. pr. íbúgva í 2021
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Rakstrarútreiðslur
Samlaðu rakstrarútreiðslurnar hjá kommununum verða 
mettar til 2.221 mió. kr. í 2021. Í 2020 vóru samlaðu rakstrar
útreiðslurnar 2.136 mió. kr. Talva 11

Vøksturin var 85 mió. kr., ið samsvarar við 4,0%. Hetta 
ljóðar sum ein stórur vøkstur, men havandi í huga, at 
fólka talið vaks við 1,5%, og at eisini ein munandi vøkstur 
var í almennu sáttmálalønunum í 2021, so má vøksturin 
sigast at vera á góðari leið. 

Størsta íkastið til vøksturin í 2021 kom frá almanna og 

heilsumálum. Meira enn helvtin av vøkstrinum stavar frá 
hesum málsøkjum, sum umfatar økini barnavernd og eldra
røkt. Her er tað serliga rakstrarvøksturin á eldraøkinum, 
sum ger mun. Umframt vøkstur í sáttmálalønum varð 
virk  semið á eldraøkinwum eisini økt í sambandi við, at 
nýggi umlættingar og rehabiliteringsdepil læt upp í Hoy
vík.  Talva 12
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Samlaðar rakstrarútreiðslur hjá kommunum
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Samlaðar íløgur hjá kommunum 
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Vøkstur í rakstrarútreiðslum í 2021

Íløgur
Kommunalu íløgurnar hava verið søguliga stórar seinastu 
árini. Íløgurnar í 2021 vóru eisini stórar, men tó ikki so 
stórar sum undanfarin ár. Samanlagt var talan um 682 
mió. kr. í 2021; hetta er ein lækking í mun til undanfarin ár, 
har íløgurnar hava ligið um 900 mió. kr. Talva 13

Stóru íløguøkini seinnu árini hava verið havnir og 
skúlar. Men nú er vend komin í. Stóra havnarútbyggingin 
í Tórshavn er um at vera liðug, og somuleiðis eru eisini 
skúla íløgurnar í Tórshavn, Klaksvík, Fuglafirði og í Sunda 
kommunu lidnar. Nú eru stóru íløguøkini heldur innan 
teknisk mál (vegir, byggibúning o.a.) og so innan mentan 
og frítíð. Innan mentan og frítíð eru tað serliga svimji
hylurin í Havn og ítróttaanlegg í Klaksvík, sum síggjast 
aftur. 

Fíggjarstøðan
Mett verður, at samlaða nettoskuldin hjá kommununum 
var umleið 740 mió. kr. við ársenda í 2021. Tá nettoskuldin 
verður gjørd upp, verða tøkur peningur og onnur fíggjarlig 
áogn drigin frá bruttoskuldini.

Nettoskuldin er av serliga stórum áhuga í kommunalum 
høpi, tí hon ger av, í hvønn mun kommunan kann upptaka 
skuld. Í § 43, stk. 2 í kommunustýrislógini er ásett, at:

“Er nettoskuldin meira enn ein álíkning eftir einum 
av landsstýrismanninum árliga ásettum skattaprosenti, 
krevst loyvi frá landsstýrismanninum til lántøku og til 
broyt ingar í lánitreytunum”.

Tað vil siga, at er nettoskuldin omanfyri eina álíkning, 
kann kommunan ikki sjálv ráða yvir sínum skuldarviður
skiftum. 

Kommunala skuldin hevur í nógv ár verið í minking. 
Men í sambandi við at hall nú hava verið í fýra ár á rað, er 
skuldin økt. Í miðal samsvarar nettoskuldin nú við 30% av 
eini álíkning við skattaprosentið á 23%. 

Skuldarstøðan hjá kommunum hevur tó sjáldan verið 
so góð sum nú. Samlaða nettoskuldin samsvarar við 
einans 3,5% av BTÚ. Fyri 10 árum síðani var talan um 6% 
av BTÚ, og verður farið aftur til 1998, var talan um heili 
16% av BTÚ. Samlaða nettoskuldin er sostatt lág í mun til 
støddina á búskapinum.

Eisini kann staðfestast, at nú eru ongar kommunur, 
sum hava heilt stóra skuld. Fyri 20 árum síðani vóru 
fleiri kommunur, sum skyldaðu fleiri ferðir eina álíkning. 
Fíggjarstøðan hjá kommununum má tí samanumtikið 
sigast at verða søguliga góð. 
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Talva 14

Gongdin í fólkatalinum í kommununum 2021

3,0%23789766Eiðis kommuna

Vøksturin í fólkatalinum, sum byrjaði í 2013, helt fram 
í 2021, og við ársenda 2021 búðu 53.676 fólk í Føroyum. 
Hetta er 782 fleiri enn við ársbyrjan, og vøksturin sam
svarar við 1,5%. 

Vøksturin seinnu árini hevur verið rættiliga ójavnt 

býttur millum kommunurnar, og soleiðis var eisini í 
2021. Í minstu kommununum er sum heild afturgongd, 
og í stóru kommununum er sum heild framgongd. Eins 
og undanfarin ár er mesti vøksturin í miðstaðarøkinum. 
Talva 14

13. Gongdin í fólkatalinum
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Tann kommunala skipanin, ið vit í dag hava í Føroyum, 
er í stóran mun ávirkað av danskari og norðurlendskari 
fyri sitingar og lóggávusiðvenju. Men hugtakið lokalt 
sjálv ræði er elligamalt og byggir á hugsunarhátt úr róm
verskum rætti, og snúði seg í høvuðsheitum um, at borg
arar í einum býi ella øki høvdu framíhjárættindi sum 
borg arar í rómverska ríkinum, men vórðu stýrd av egnum 
lokalum myndugleikum eftir sínum egnu lógum.

Longu seint í miðøldini høvdu kommunur nógvar 
yms ar uppgávur at røkja og hetta broyttist nakað undir 
eina veldinum, men við donsku grundlógini frá 1849 bleiv 
sjálv støðugi rætturin hjá kommununum til at røkja egnar 
upp gávur staðfestur. Tó var staturin eftirlitsmyndugleiki.

Fyrsta føroyska kommunulógin kom í 1872, og nú gald
andi kommunustýrislógin er frá 2000.

Í Føroyum hava vit nú 29 sjálvstøðugar kommunur, sum 
í fólkatali eru spjaddar frá Fugloyar og Skúvoyar kommu
num við færri enn 50 íbúgvum til Tórshavnar kommunu 
við fleiri enn 22.000 íbúgvum. Hóast hesa spjaðing í stødd, 
er formliga grundarlagið undir føroysku kommununum 
stórt sæð eins.

Kommunur í stýris
skipanarligum høpi

Lokalt sjálvræði er ein týðandi hornasteinur í okkara 
fólka ræði. Í § 82 í donsku grundlógini er ásett, at “Kommu
n  ernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre 
deres anliggender ordnes ved lov.”

Sambært hesum er greitt, at kommunurnar hava rætt til 
sjálvstøðugt at stýra egnum viðurskiftum. Kommunurnar 
hava sjálvstøðugt fíggjarligt frælsi og politiskt sjálvræði. 
Kommunurnar eru sostatt sjálvstøðugar politiskar og 
fyrisitingarligar eindir. Harumframt er breið semja um, 
at málsførleikin hjá kommununum ikki kann avmarkast 
á ein tílíkan hátt, at tað ikki longur er talan um veruligt 
sjálvræði. Umframt rættin til sjálv at útskriva og krevja 
upp skatt, er kommunalt sjálvræði tongt at teimum 
upp  gávum, ið kommunurnar skulu loysa og tí politiska 
rása rúmi, sum kommunurnar hava til at leggja til rættis, 
hvussu kommunalar uppgávur skulu loysast.

§ 82 í grundlógini merkir eisini, at viðurskiftini millum 
landsmyndugleikarnar og kommunurnar ikki eru yvir og 
undirskipað, eins og landsfyrisitingin ikki hevur heimildir 
at geva kommununum boð, á sama hátt sum annars er 
galdandi í viðurskiftunum millum landsfyrisitingina og 
stovnar undir landinum. Bindandi reglur fyri kommunur 
skulu vera ásettar við heimild í lóg ella aðrari rættarkeldu. 

Umframt í grundlógini, er lokalt sjálvræði við til veru 
rætt inum hjá kommununum staðfestur í § 56 í stýris
skipanarlógini, ið er soljóðandi: “Rættur kommunanna at 
skipa egin viðurskifti undir eftirliti landsstýrisins verður 

ásettur í løgtingslóg, m.a. í hvønn mun kommunur og 
millumkommunufelagsskapir kunnu skuldbindast við 
láni, borgan o.ø.m.”

Sambært fyrireikandi arbeiðinum, orðaljóðinum og við
merkingunum til § 56, er ásetingin í stýrisskipanarlógini 
ein beinleiðis endurtøka av tí rætti, sum kommunurnar 
longu framman undan hava eftir § 82 í grundlógini.

Umframt staðfestingina í grundlógini og stýris skipan
ar lógini um rættin hjá kommunum at skipa egin viður
skifti, er lokala sjálvræðið eisini ein týðandi táttur í evro
peisku demokratisku siðvenjuni. Sambært evrope iska 
sáttmálanum um lokalt sjálvræði frá 1985, verður lokalt 
sjálvstýri hugsað sum rætturin og førleikin hjá einum 
lokalum myndugleika, innan lógarinnar karmar, at stýra 
og fyrisita einum munandi parti av almennum viður
skiftum, við egnari ábyrgd og við støði í áhuganum hjá 
fólkinum á staðnum.

Almennar uppgávur skulu í høvuðsheitum røkjast av 
myndugleikum, sum eru borgaranum næstir. Um annar 
myndugleiki skal røkja uppgávuna, so eigur hetta at 
vera grundað á, hvat slag og av hvørjum vavi uppgávan 
er, og við atliti at virkisføri og fíggjarligum viðurskiftum. 
Tær heimildir, ið eru lagdar til lokalar myndugleikar, eiga 
vanliga at vera givnar til fulnar og vera óskerdar. Heim
ildirnar eiga heldur ikki at verða gjørdar verri ella avmark
ast av øðrum almennum myndugleika, uttan so at hetta 
er heimilað í lóggávuni. 

Evropeiski sáttmálin um lokal sjálvræði ásetur nakrar 
meginreglur, og eru hesar í høvuðsheitum,
• at almennar uppgávur skulu røkjast av einum myndug

leika so tætt at borgaranum sum gjørligt, 

• at teir lokalu myndugleikarnir skulu hava veruligt sjálv
ræði yvir teimum uppgávum, ið landafrøðiliga liggja 
lokalt, og

• at lokalu myndugleikarnir skulu kunna útvega sær 
fígging til at loysa uppgávuna, her í millum eisini rætt 
til at útskriva lokalan skatt.

Kommununalrætturin

Kommunalrættur verður vanliga býttur í 3 ymsar tættir, 
sum er: lóggáva, ið regulerar kommunal viðurskifti, 
komm unu fulltrúin og kommunala eftirlitið.

Lóggáva um kommunal viðurskifti snýr seg í høvuðs
heitum um at skipa lóggávu viðvíkjandi økjum, har 
kommun ur hava skyldur og heimildir mótvegis borgarum 
sínum. Kommunufulltrúin er eitt heimildargrundarlag 
sum ikki er regulerað í lóg, men sum kommunurnar 
kunnu nýta sum heimild at virka á, um ávísar treytir eru 

loknar. Umframt ta lóggávu, sum beinleiðis regulerar 
kommu nal viðurskifti, eru kommunurnar eisini almennir 
myndugleikar, og eru tær tí eisini fevndar av fyri sitingar
ligari lóggávu sum t.d. fyrisitingarlóg, lóg um innlit í fyri
sitingina o.t.

Viðurskiftini hjá føroysku kommununum verða stýrd 
yvirskipað eftir kommunustýrislógini frá 2000. Sam
bært hesi lóg er kommunustýrið evsti politiski og fyri
sitingarligi myndugleiki í kommununi og hevur evsta 
vald og evstu ábyrgd av kommunalum viðurskiftum. 

Landsstýrið hevur eftirlit við kommununum. Kommu
nala eftirlitið er eitt sokallað legalitetseftirlit, sum merkir, 
at landsstýrið hevur eftirlit við, at kommunurnar halda 
galdandi lóggávu. Hinvegin skal eftirlitið ikki taka støðu 
til, hvørt kommunurnar bera seg skynsamt at, tí hetta 
hoyrir undir politiska frælsið hjá kommununum at gera 
av. Kommunala eftirlitið hevur eisini heimild at gera av 
ivamál um, hvar mørkini fyri heimildum eftir kommunu
fulltrúini eru.

Samanumtikið eru eyðkennini fyri lokala sjálvræðið,
• at kommununnar tilverurættur er tryggjaður í grund

lóg og stýrisskipanarlóg og byggir á evropeiska demo 
kratiska siðvenju, 

• at kommunurnar eru sjálvstøðugar politiskar og fyri
sitingarligar eindir við fíggjarligum og politiskum 
frælsi,

• at kommunurnar hava frælsi at gera egnar rað fest ingar 
í mun til tær uppgávur, tær skulu røkja,

• at kommunur ikki eru undirskipaðir stovnar und ir 
landinum og tískil kann landið ikki geva kommu nu num 
bindandi boð,

• at kommunur hava rætt til at útskriva egnar skattir 
og at nýta hesar inntøkur eftir egnum politiskum rað
festingum.

14. Kommuna og 
kommunuhugtakið

Hendingar í árinum 

Nevndarfundur umvegis 
telefon
Ein kommunustýrislimur spurdi seg fyri hjá skrivstovuni, um tað bar til at luttaka umvegis 
telefon á fundi í kommunalari nevnd. 

Skrivstovan vísti á, at kommunustýrislógin helst er orðað við tí útgangsstøði, at bæði 
kommunustýris og nevndarfundir verða hildnir fysisk. 

Fyri kommunustýrisfundir er tað krav at møtast fysiskt. Tað er sostatt ásett beinleiðis 
í lógini, at fundirnir skulu vera almennir. Atlitið er sambært Umhvørvis og vinnu  mála
ráðnum, at: “... demokratiski rætturin hjá borgarum at fylgja við kommunu stýrisfundum 
verður skúgvaður til viks, um ein kommunustýrisfundir einans fer fram umvegis telefon 
ella video.”

Av somu orsøk talar eisini nógv fyri, at útgangsstøðið kann vera eitt annað viðvíkjandi 
nevndar fundum, ið sum kunnugt ikki eru almennir. Við støði í hesum vísti skrivstovan á, at 
tað mest sannlíkt er lógligt at hava nevndarfundir heilt ella partvíst talgilt. 

Víst varð tó samstundis á, at lógarkravið um at undirskriva fundarbókina á sjálvum fundi
num kann vera ein praktisk avmarking. Talan skal vera um eina løgfrøðiliga bindandi 
undir skrift, og tað er neyvan lógligt at undirskriva umvegis fulltrú. Er ynski um at fara 
hesa leið, kann viðmælast at gera fastar mannagongdir, herundir finna eina trygga skipan 
til talgilda undirskrift.
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