
STJÓRAPROFILUR	

Kommunustjóri	
9l	

Fugla=arðar	kommunu	

MARS	2022	

 1



INNIHALD	
INNGANGUR	........................................................................................................................
	3

UM	FUGLAFJARÐAR	KOMMUNU	..........................................................................................
	3

STARVIÐ	SUM	KOMMUNUSTJÓRI	.........................................................................................
	4

FØRLEIKAKRØV	TIL	KOMMUNUSTJÓRAN	.............................................................................
	5

LØN	OG	SETAN	.....................................................................................................................
	6

UMSÓKN	OG	UPPLÝSINGAR	.................................................................................................
	6

SETANARTILGONGDIN	..........................................................................................................
	6

TÁ	STARVIÐ	ER	SETT	.............................................................................................................
6

 2



INNGANGUR	

Fugla-arðar	kommuna	skal	hava	nýggjan	kommunustjóra,	og	talan	er	um	ei>	avbjóðandi	og	
spennandi	starv,	sum	er	leyst	at	søkja.	

Í	 hesum	 sambandi	 hevur	 kommunan	 gjørt	 eina	 sty>ri	 miðlalýsing	 um	 starvið,	 og	 eisini	
hendan	 stjóraprofilin,	 sum	er	 ein	nærri	 lýsing	 av,	 hvat	 starvið	 inniber,	 og	hvørjar	 væntanir	
kommunan	 hevur	 um	 førleikar	 og	 royndir	 hjá	 umsøkjarum.	 Stjóraprofilurin	 verður	 ný>ur	
sum	 grundarlag	 undir	 viðgerðini	 av	 umsóknum,	 og	 endamálið	 við	 stjóraprofilinum	 er,	 at	
væntanir	 hjá	 Fugla-arðar	 kommunu	 og	 umsøkjarum	 hóska	 so	 væl	 saman	 sum	 Jl	 ber.	
Harumframt	 leggur	 kommunan	dent	 á,	 at	 umsøkjarar	og	 kommunan	hava	 felags	 fatan	um	
starvið,	soleiðis	at	vit	fáa	eina	væl	eydnaða	setan.	

Fyri	at	geva	umsøkjarum	so	go>	grundarlag	sum	Jl	ber,	hevur	kommunan	eisini	gjørt	eina	
yvirskipaða	lýsing	um	Fugla-arðar	kommunu.	

UM	FUGLAFJARÐAR	KOMMUNU	

Fugla-arðar	 kommuna	 fevnir	 um	 Fugla-ørð,	 Kambsdal	 og	 Hellur.	 Seinastu	 árini	 hevur	
kommunan	verið	 fyri	 stórari	menning	 innan	flest	øll	økir,	og	tað	eru	serliga	vitan,	vinna	og		
mentanarlívið,	sum	gera	Fugla-ørð	Jl	eina	-ølbroy>a	kommunu	at	liva	og	virka	í.	Kommunan	
hevur	 landsins	størsta	vinnuøki,	sum	fevnir	um	allar	 liðir	 í	 framleiðslu-	og	vitanarketuni,	og	
eru	flestu	av	fyritøkunum	altjóða	fyritøkur.	Menningin	í	Fuglafirði	skapar	undran	bæði	heima	
og	úJ	 í	heimi,	Q	 í	Fuglafirði	búgva	umleið	1600	fólk,	og	tað	eru	umleið	1000	arbeiðspláss	 í	
kommununi.	

Go>	samband	er	millum	tær	tríggjar	súlurnar	sum	bera	Fugla-ørð,	nemliga	vitan,	vinna	og	
mentan,	og	kommunan	stuðlar	undir,	at	borgarar	og	vinna	hava	góðar	karmar	at	virka	undir.	

Býráðið,	 sum	hevur	9	býráðslimir,	er	ovasJ	myndugleiki	 í	kommununi.	PoliJska	arbeiðið	er	
skipað	 gjøgnum	 6	 fastar	 nevndir.	 Hesar	 eru	 Xggjarnevndin,	 tekniska	 nevndin,	 vinnu-	 og	
havnanevndin,	mentamálanevndin,	sosiala	nevndin	og	orku-	og	umhvørvisnevndin.	Umframt	
føstu	nevndirnar	er	staðbundin	nevnd	og	aðrar	sernevndir.		

Í	umsiJngini	hjá	Fugla-arðar	kommunu	eru	13	starvsfólk,	og	samanlagt	starvast	umleið	120	
starvsfólk	 hjá	 Fugla-arðar	 kommunu	 og	 stovnum	 sum	 kommunan	 varðar	 av.	 Bygnaðurin	 í	
kommununi	er	samanse>ur	av	Xggjardeild,	teknisku	deild,	sosialu	deild	og	mentanardeild.		

Í	Fuglafirði	er	ei>	serligt	og	-øltá>að	umhvørvi.	Komandi	árini	verður	serligur	dentur	lagdur	
á	 at	 skapa	 -ølbroy>a	 bústaðarbygging,	 samstundis	 sum	 dentur	 eisini	 verður	 lagdur	 á,	 at	
skapa	samlag	millum	borgarar,	vitan,	vinnu	og	mentanarlívi	 í	kommununi.	He>a	soleiðis	at	
Fugla-arðar	kommuna	áhaldandi	gongur	undan.	
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STARVIÐ	SUM	KOMMUNUSTJÓRI	
Kommunustjórin	 hevur	 ein	 tvíbý>an	 leiklut	 sum	 næsJ	 ráðgevi	 hjá	 borgarstjóranum	 og	
býráðnum	 og	 sum	 ovasJ	 umsiJngarleiðari	 hjá	 kommununi,	 beint	 undir	 borgarstjóranum.	
Kommunustjórin	stuðlar	býráðnum	í	at	seta	sína	dagsskrá,	og	Q	skal	kommunustjórin	megna	
at	 halda	 visjónir	 og	 møguleikar	 í	 miðdeplinum	 í	 samstarvi	 við	 borgarar	 og	 vinnulívið	 í	
kommununi.	 Kommunustjórin	 hevur	 eisini	 ábyrgdina	 av	 samstarvinum	 og	 samski[inum	
millum	poliJska	og	umsiJngarliga	myndugleikan,	og	Q	er	týdningarmikið	at	kommunustjórin	
dugir	at	 leiða	 leiðslubólkin,	og	at	skapa	samfesJ	fyri	umsiJngina	og	Fugla-arðar	kommunu	
sum	heild.	

Kommunustjórin	 er	 skrivari	 hjá	 býráðnum	 og	 Xggjarnevndini,	 og	 er	 eisini	 limur	 í	
starvsbólkinum	hjá	Kommunufelagnum,	har	allar	ætlaðar	broyJngar	á	 kommunala	økinum	
verða	viðgjørdar.		

Týdningarmiklastu	uppgávurnar	hjá	kommunustjóranum	eru	at:		
• tryggja,	at	leiðslubólkurin	virkar	sum	ein	samskipandi,	savnað	og	strategiskt	hugsandi	

eind			

• tryggja,	at	umsiJngin	kann	veita	poliJsku	skipanini	professionella	og	fakliga	ráðgeving	
á	hægsta	sJgi	

• standa	 saman	 við	 borgarstjóranum	 og	 tryggja,	 at	 borgarstjórin	 fær	 best	 møguliga	
tænastu,	ráðgeving	og	kunning	

• tryggja,	at	kommunan	hevur	eina	fullgóða	Xggjarstýring		

• menna	 kommununa	 sum	 ei>	 go>	 og	 virkið	 arbeiðspláss	 við	 týðiligum	 virðum,	
greiðum	málum	og	krøvum	um	úrslit		

• tryggja,	 at	 umsiJngin	er	 før	 fyri	 at	 veita	øllum	borgarum	og	 vinnulívi	 í	 kommununi	
dygdargóða	tænastu	og	samstarv		

• fyrireika	og	menna	kommununa,	soleiðis	at	hon	kann	taka	við	teimum	avbjóðingum	
og	uppgávum,	sum	verða	lagdar	kommununum	at	umsita	í	framQðini	

Kommunustjórin	hevur	eisini	hesar	ábyrgdir:	
• at	 standa	 fyri	 yvirskipaðu	 leiðsluni	 av	 allari	 organisaJónini	 saman	 við	

borgarstjóranum	
• at	tryggja,	at	poliJskar	avgerðir	verða	framdar	av	fullum	huga	

• at	 vera	 næsJ	 ráðgevi	 hjá	 býráðnum	og	 borgarstjóranum,	 herundir	 ráðgeving	 innan	
lóggávu	og	onnur	stýringsamboð	

• at	 hjálpa	 borgarstjóranum	 og	 býráðnum	 í	 leikluJnum	 sum	 kommununar	 umboð	 í	
sambondum	við	borgarar,	vinnulív	og	aðrar	viðkomandi	partar		

• at	umboða	kommununa	 í	 samstørvum,	nevndararbeiði	 v.m.	 í	 sambondum	við	 land,	
kommunur,	vinarbýarsambond	o.o.	

• at	tryggja	áhaldandi	gjøgnumskygni	og	samstarva	um	aktuel	kommunal	áhugamálum	

• at	seta	í	verk	nýggja	lóggávu,	poliJsk	mál	og	poliJskar	avgerðir	annars		

• at	tryggja,	at	umsiJngin	er	Jlvitað	um	góðsku	og	effekJvitet,	herundir	at	hon	alsamt	
arbeiðir	við	at	broyJngum	Jl	tað	betra		
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FØRLEIKAKRØV	TIL	KOMMUNUSTJÓRAN		
Umsøkjarar	Jl	starvið	verða	me_r	e[ir	fakligum,	leiðsluligum	og	persónligum	førleikum.		

Fakligir	førleikar		
• viðkomandi	útbúgving	 frá	hægri	 lærustovni,	 ella	 aðra	 viðkomandi	útbúgving	 saman	

við	royndum	

• hevur	viðkomandi	leiðsluroyndir	og	leiðsluvitan	

• kunnleiki	Jl	almenna	fyrisiJng	og	fyrisiJngarliga	handverkið	

• royndir	at	arbeiða	í	einum	poliJskum	umhvørvi		

• holla	 vitan,	 go>	 yvirlit,	 og	 góð	 Xggjarlig	 og	 analyJsk	 evni,	 tá	 ræður	 um	 kommunal	
viðurski[i	

• innlit	í	ella	vilja	Jl	at	seta	seg	inn	í	lógir	og	reglur	á	kommunala	økinum		

• hevur	kunnleika	Jl	kommununa	og	kommunal	viðurski[i	

• go>	innlit	í	samfelagsviðurski[ini	í	Føroyum	í	breiðum	høpi		

• dugir	væl	at	samski[a	og	málbera	seg	á	føroyskum	í	skri[	og	talu		

Leiðslu	førleikar		
Ynskiligt	er	at	kommunustjórin	hevur	flest	allar	av	hesum	eginleikum.	Væntað	verður	at	tú:	

• hevur	styrki,	loyalitet	og	leiðir	við	inspiraJón	

• hevur	natúrligan	myndugleika,	jaligan	atburð	og	torir	at	taka	avgerðir		

• ert	ein	góður	liðleiðari,	sum	kann	fremja	skilago>	samstarv	í	leiðslubólkunum	

• dugir	at	býta	arbeiðið	og	at	leiða	saman	við	og	gjøgnum	aðrar	leiðarar	

• torir	at	taka	fat,	og	hjálpa	við	at	finna	loysnir,	í	einum	-øltá>aðum	veruleika	

• ert	ein	góður	ráðgevi	hjá	borgarstjóranum	og	poliJsku	skipanini	sum	heild	

• dugir	at	fremja	poliJska	viljan	í	verki	

• dugir	at	geva	poliJsku	skipanini	rø>u	amboðini	at	raðfesta	við	

• ert	 leiðari	 fyri	 allari	 kommununi,	 og	 Q	 sjónlig/ur	 fyri	 øllum,	 herundir	 eisini	
borgarunum	

• dugir	væl	at	lurta,	inspirerar	og	eggjar	Jl	nýhugsan		

• ert	treyst/ur	og	letur	teg	ikki	læ>liga	taka	av	fótum	av	adinningum.		

Persónligir	førleikar		
Kommunustjórin	 hevur	 í	 yrkinum	 nógv	 samski[i	 og	 samtarv	 við	 onnur	 fólk,	 og	 Q	 eru	
persónligu	eginleikarnir	týdningarmiklir.	Væntað	verður,	at	tú:		

• ert	menniskjanslig/ur,	sosial/ur,	hevur	góðan	løtuans	og	savnar	fólkið	

• dugir	við	fólkið,	ert	jalig/ur,	siðilig/ur	og	vísir	øðrum	álit	og	virðing	

• ert	myndugleikakend/ur,	lø>/læ>ur	av	lyndi,	og	lø>/læ>ur	at	koma	Jl	

• ert	ein	persónur,	sum	onnur	kenna	seg	trygga/n	við	at	tosa	við,	og	hava	virðing	fyri	

• ert	 búgvin	 og	 spjaðir	 go>	 lag	 kring	 teg	 og	 dámar	 væl	 tæ>	 samski[i	 við	 starvsfólk,	
poliJkarar	og	aðrar	lyklapersónar	

• ert	 sterk/ur	 og	 hevur	 ró	 og	 yvirlit,	 eisini	 tá	 ið	 støðan	 gerst	 torfør,	 ella	 tá	 ið	 arbei>	
verður	undir	trýsJ		

• megnar	at	standa	trygt	og	týðiliga	fram,	mi>	í	øllum	avbjóðingunum	

 5



• er	virkisfús/ur	og	er	týðiliga	áhugað/ur.

• er	 Jgnarlig/ur	 og	 reiðilig/ur	 og	 megnar	 at	 umboða	 kommununa	 á	 ein	 góðan	 og
jaligan	há>	saman	við	borgarstjóranum

LØN	OG	SETAN	

Miðað	verður	e[ir	at	starvið	kann	verða	se>	frá	1.	juni	2021,	ella	skjótast	gjørligt	e[ir	he>a.	
Starvið	verður	 lønt	 í	37.	 lønarflokki	hjá	Tænastumannafelag	Landsins,	tó	u>an	at	verða	ei>	
tænastumannastarv.	 Harumframt	 verða	 15%	 goldin	 í	 e[irlønargjaldi.	 Stjórasá>máli	 verður	
gjørdur	og	møguleiki	er	fyri	áramálssetan.	

UMSÓKN	OG	UPPLÝSINGAR	
Umsóknir	 við	 prógvum,	 c.v.	 og	 øðrum	 viðkomandi	 skjølum	 skulu	 sendast	 við	 telduposJ	 Jl:	
davur@fugla-ordur.fo.	

Umsóknir	skulu	verða	Fugla=arðar	kommunu	í	hendi	í	seinasta	lagi	mánadagin	25.	apríl 
2022	kl.	12:00.	

Áhugaðir	umsøkjarar,	 ið	ynskja	fleiri	upplýsingar	um	starvið,	kunnu	seta	seg	 í	 samband	við	
Dávur	 Juul,	 borgarstjóra	 á	 238077.	 Víst	 verður	 eisini	 Jl	 heimasíðuna	 hjá	 Fugla-arðar	
kommunu:	www.fugla-ordur.fo.	

SETANARTILGONGDIN	

Tá	umsóknarfreisJn	er	farin,	verður	ein	setanarbólkur	se>ur	at	meta	um	umsøkjarar,	og	at	
gera	 Jlmæli	 um	 setanina.	 SetanarJlgongdin	 verður	 skipað	 á	 tann	 há>,	 at	 setanarbólkurin	
velur	 nakrar	 umsøkjarar	 Jl	 fyrstu	 samrøðu.	 E[ir	 fyrstu	 samrøðu	 verður	 me>	 um,	 hvørjir 	
umsøkjarar	 skulu	koma	Jl	aðru	samrøðu.	Teir	umsøkjarar,	 ið	koma	Jl	aðru	samrøðu,	 skulu	
áðrenn	 samrøðuna	 taka	 eina	 test,	 har	 dentur	 verður	 lagdur	 á	 leiðslu	 og	 persónligar	
eginleikar.	 ÚrsliJni	 frá	 tesJni	 verða	 gjøgnumgingin	 saman	 við	 umsøkjaranum,	 áðrenn	 tey	
verða	løgd	fram	fyri	setanarbólkinum.	Um	neyðugt,	kann	talan	verða	um	fleiri	samrøður.	

Tá	setanarbólkurin	er	liðugur	við	sí>	Jlmæli,	verður	Jlmæli	fyrst	viðgjørt	í	Xggjarnevndini	og	
síðani	í	Fugla-arðar	býráð,	sum	tekur	avgerð	um	setanina.	

TÁ	STARVIÐ	ER	SETT	
Tvær	uppfylgjandi	samrøður	verða	gjørdar	innan	ei>	ár.	Tann	fyrra	innan	fimm	mánaðar	og	
tann	seinna	innan	ei>	ár	í	starvi.	
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