1 Nøktandi fakligur førleiki á roknskaparøkinum
Sambært roknskaparrundskrivinum og § 4, stk. 2, er tað stovnsleiðarin, ið skal tryggja, at tey, sum
arbeiða á roknskaparøkinum, hava nøktandi fakligan førleika at røkja uppgávuna.

1.1 Hvør er stovnsleiðarin
Løgmaður og landsstýrismenn hava fyrisitingarligu ábyrgdina av málsøkjunum, sum løgd eru til
teirra, og hava tískil eisini ábyrgdina av, at roknskaparliga fyrisitingin fylgir galdandi lógum og
reglum. Vanliga letur løgmaður og landsstýrismaður ræðisrættin yvir játtanum til aðalstjóran, sum
so aftur letur hann til stjórar/fulltrúar og aðrar leiðarar, sum hava dagligu ábyrgdina av teimum
fyrisitingarligu eindunum, sum í Búskaparskipan landsins eru skrásettar við einum stovnsnummari.
Hesi ábyrgdarfólk verða í roknskaparligum høpi nevnd "stovnsleiðarar", hóast tey hava onnur
starvsheiti so sum aðalstjórar, stjórar, deildarstjórar, skúlastjórar, økisstjórar og deildarleiðarar.

1.2 Skyldur hjá stovnsleiðaranum
Samanumtikið hevur stovnsleiðarin dagligu ábyrgdina av játtanar- og roknskaparviðurskiftunum á
stovninum mótvegis landsstýrismanninum.
Sambært § 9 í roknskaparkunngerðini hevur stovnsleiðarin ábyrgd mótvegis aðalráðnum um
mánaðarliga at góðkenna roknskapin, og í góðkenningini er m.a. álagt honum at hava eftirlit við, at
tær ásettu mannagongdirnar verða hildnar. Hesar ásettu mannagongdir eru orðaðar í teirri sambært §
4, stk. 2, nevndu roknskaparreglugerðini, sum ásetur, hvussu roknskaparhaldið er fyriskipað.
Stovnsleiðarin hevur skyldu at kunna starvsfólkini um innihaldi í roknskaparreglugerðini – og
alsamt at dagføra reglugerðina samsvarandi broytingum á stovninum, virkisøki stovnsins og
yvirskipaðu fyrisetingunum annars. Stovnsleiðarin skal ansa eftir, at roknskaparreglugerðin, við
ábyrgdar- og heimildarreglum verður hildin.
Fyri at kunna røkja roknskaparuppgávuna nøktandi er neyðugt við starvsfólki, sum hevur nøktandi
fakligan førleika. Ábyrgdin av, at starvsfólkið hevur nøktandi førleika, liggur sbrt § 4, stk. 2, í
roknskaparkunngerðini, hjá stovnsleiðaranum.

1.3 Nøktandi førleiki á roknskaparøkinum
Nøktandi førleiki á roknskaparøkinum er m.a., at starvsfólk, sum hava uppgávur á
roknskaparøkinum, kenna tær KT-skipanir, sum eru viðkomandi, og tær formligu reglur, sum eru
galdandi.
1.3.1

Nøktandi kunnleiki til Búskaparskipan landsins

Gjaldstovan býður á hvørjum ári út minst tvær skeiðsrøðir, har ið starvsfólk hava møguleikan at
koma á skeið í ymsu partsskipanunum í Búskaparskipan landsins. Harafturat hevur gjaldstovan á
www.gjaldstovan.fo lagt út brúkaravegleiðingar, bólkaðar á evnir, har brúkarar síggja
skíggjamyndir og funkur í Búskaparskipan landsins. Møguleiki er eisini at heita á gjaldstovuna um
at skipa fyri skeiðum, sum eru serliga ætlað ávísum stovni.
Viðheft verður sent tær yvirlit yvir tær brúkaravegleiðingar, ið eru á www.gjaldstovan.fo.

1.3.2

Nøktandi kunnleiki til galdandi roknskaparregluverk

Galdandi roknskaparregluverk er fyrst og fremst roknskaparlógin, roknskaparkunngerðin og
roknskaparrundskrivið. Við heimild í roknskaparkunngerðini hava Fíggjarmálaráðið og Føroya
gjaldstova orðað rundskriv, formlig skriv og roknskaparvegleiðingar. Galdandi roknskaparregluverk
finst á www.gjaldstovan.fo – viðheft verður sent tær yvirlit yvir galdandi roknskaparregluverk.
Sambært § 5, stk. 5, í roknskaparkunngerðini skal verða konterað sambært Kontuskipan landsins.
Kontuskipan landsins finst í teldutøkum formi á www.gjaldstovan.fo.
Gjaldstovan bjóðar, við millumrúmum, skeið í roknskaparkunngerðini og í Kontuskipan landsins.
Á www.gjaldstovan.fo eru eisini ymisk oyðubløð, sum skulu verða brúkt í samskifti við
gjaldstovuna. – viðheft verður sent tær yvirlit yvir galdandi oyðubløð: hvat endamálið er við
oyðublaðnum, og hvør ið skal undirskrivað oyðublaðið, tá ið hetta er eini boð til gjaldstovuna.
1.3.3

Nøktandi kunnleiki til játtanarskipanina

Neyðugt er at hava kunnleika til galdandi játtanarskipan, herímillum til ymsu játtanarsløgini og
hvørjar ásetingar eru knýttar at teimum.
1.3.4

Nøktandi kunnleiki til mál og avriksstýring

Harafturat er eisini neyðugt at hava kunnleika til mál- og avriksstýring, tí sambært galdandi
roknskaparkunngerð frá 2007 skulu stovnar og aðalráð í seinasta lagi 1. Januar 2010 hava sett í verk
meginreglur um mál og nádd úrslit.

