1 Endamálið við eini roknskaparreglugerð
Formliga ásetingin um, at allir stovnar skulu hava eina roknskaparreglugerð finst í § 5 í Ll. nr. 33 frá 23. mars
1994 ”um landsins almenna roknskaparhald v.m.” og í § 4, stk. 2, í kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 ”um
roknskaparverk landsins o.t.”.
Tvær høvuðsorsøkir eru at gera roknskaparreglugerð:
1. Yvirskipað/uttanhýsis: at landsstýrismaðurin skipar ræðisrættin, ið løgtingið hevur litið honum til,
forsvarliga
2. Innanhýsis á stovninum: so starvsfólk á roknskaparøkinum kenna ábyrgdar‐ og heimildarbýtið
Størstan áhuga fyri roknskaparreglugerðini í tí dagliga hava starvsfólk á stovnum og aðalráðum, tí tað er
her, at stovnsleiðarin hevur ásett ábyrgdar‐ og heimildarbýtið: Hvat kann eg, og hvat skal eg.
Roknskaparreglugerðin skal geva dagligu uppgávunum á roknskaparøkinum ”struktur”.
Meira yvirskipað hevur landsstýrismaðurin áhuga í, at tær játtanir, ið løgtingið hevur tillutað honum, verða
umsitnar forsvarliga.

1.1 Ad 1: Sundurgreining av ræðisrættinum
Í innganginum til roknskaparrundskrivið (Rundskriv um roknskaparreglugerðir, 1. februar 2001 –
Fíggjarmálaráðið) stendur í næstseinasta broti, at:
Roknskaparreglugerðin, við skipaðum ábyrgdar- og heimildarreglum, er ein sundurgreining av
tí ræðisrætti, sum løgtingið hevur litið einum landsstýrismanni upp í hendi. Landsstýrismaðurin
hevur skipað roknskaparøkið forsvarliga, tá ið allar roknskaparreglugerðir eru gjørdar og
góðkendar, og tá ið eftirlit er við, at ásettu mannagongdirnar verða hildnar.

1.2 Ad 2: So starvsfólkið kennir ábyrgdar og heimildarbýtið
Í broti 1.2 ”Ábyrgdarøki” í roknskaparrundskrivinum stendur, at:
Aðalmálið er skrivliga at greina allar arbeiðsuppgávur, so starvsfólkini vita, hvør ábyrgd er
áløgd teimum, hvørjar heimildir tey hava, hvørjar arbeiðsuppgávur tey hava, og hvussu tær
skulu verða loystar. Endamálið er, at mannagongdirnar á roknskaparøkinum skulu vera virknar
og tryggar.

1.3 Hvat er ein ”stovnsleiðari”
Starvsheitið hjá ”stovnsleiðara” kann vera aðalstjóri, stjóri, deildarstjóri, skúlastjóri, økisstjóri, deildarleiðari
o.s.fr. Sambært broti 5 í innganginum í roknskaparrundskrivinum letur landsstýrismaðurin ræðisrættin til
aðalstjóran, sum letur henda víðari til persón, ið fær dagligu ábyrgdina av eini játtan. Hetta ábyrgdarfólk
verður í roknskaparligum høpi nevnt ”stovnsleiðari”, sum er hugtak, ið t.d. roknskaparkunngerðin vísir til.

1.4 Ábyrgd av at gera og dagføra roknskaparreglugerð
Tað er stovnsleiðarin, sum skal gera og dagføra roknskaparreglugerðina. Hann skal eisini ansa eftir, at hon
verður hildin/fylgd – tískil er eisini tørvur á, at hesin/henda kunnar starvsfólkið um reglugerðina.

1.5 Ein ”livandi”roknskaparreglugerð
Ein roknskaparreglugerð, sum ikki er kend av starvsfólkinum á stovninum, og/ella sum ikki er dagførd, hevur
avmarkaða nyttu. Í ringasta føri onga nyttu.
Tí stendur í seinasta broti í innganginum í roknskaparrundskrivinum, at:
Stovnsleiðarin hevur skyldu at kunna starvsfólkini um innihaldið í roknskaparreglugerðini og
alsamt at dagføra reglugerðina samsvarandi broytingum á stovninum, virkisøki stovnsins og
yvirskipaðu fyrisetingunum annars.

Tá ið nýtt starvsfólk verður sett, er roknskaparreglugerðin partur av tí kunningartilfari, sum nýggja
starvsfólkið møguliga skal verða kunnað um. Soleiðis eigur dagførd – livandi – roknskaparreglugerð at vera
partur av ”kontinuitetinum” og ”vitanardeilingini” á einum og hvørjum stovni.

1.6 Hevur roknskapargrannskoðanin áhuga fyri roknskaparreglugerðini?
Tá ið roknskapargrannskoðanin spyr eftir dagførdari roknskaparreglugerð, so er tað bæði fyri at vita, um
ásetingin í roknskaparlóg og –kunngerð er fylgd um, at hvør stovnsleiðari skal hava gjørt eina rokn‐
skaparreglugerð, og tí at um dagførd reglugerð finst fyri ávísan stovn/roknskap, kann tað hava týdning fyri,
hvussu grannskoðanin verður løgd til rættis. Grannskoðanin kann t.d. velja at kanna, um mannagongdirnar,
sum skrivliga eru lýstar í reglugerðini, verða fylgdar.
Tað er ein misskiljing at halda, at roknskaparreglugerðin verður gjørd fyri roknskapargrannskoðanina.
Roknskaparreglugerðin er til fyri stovnsleiðarar og almennu starvsfólkini – so tey kenna ábyrgdir og
heimildir. Hvat tey kunnu og skulu – og nær.
Tað eru aðalráð og stovnar, ið áseta reglur fyri virkseminum hjá landsfyrisitingini og almennum stovnum
annars. Roknskapargrannskoðanin skal ansa eftir, at t.d. mannagongdirnar á roknskaparøkinum eru tryggar,
herímillum at reglur og ásetingar verða fylgdar.

