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INNGANGUR 

Nes kommuna skal hava nýggjan tekniskan leiðara. 

Hesin starvs- og persónsprofilur skal geva umsøkjarum eina meira fullfíggjaða mynd av starvinum, 

og tí sum Nes kommuna væntar sær av tekniska leiðaranum. 

 

Starvs- og persónsprofilurin er grundarlag undir viðgerðini av umsóknum, tá mett verður um, hvørt 

umsøkjarar lúka krøvini, kommunan setir til starvið. 

 

Profilurin skal eisini tryggja, at kommuna og umsøkjarar hava eina felags mynd av starvinum og 

væntanum til starvið, so sannlíkindi fyri, at setanin eydnast, eru góð. 

 

 

UM NES KOMMUNU 

Nes kommuna er ein meðalstór kommuna í vøkstri. Kommunan er í stórari menning sum partur av 

miðstaðarøkinum í Føroyum, og 1. januar 2023 vóru 1.504  íbúgvar í kommununi. Hettar er úrslit 

av miðvísa strategiska arbeiðinum hjá kommununi. 

Nes kommuna er væl rikin fíggjarliga og hevur megnað at hava ein skilagóðan rakstur, og 

samstundis gera munagóðar íløgur. Sitandi býráð hevur sett sær sum høvuðsyvirskrift fyri 

hetta valskeiðið at skapa trivnað, framburð og burðadygga menning við skilagóðari 

fíggjarstýrig. Størri og smærri verkætlanir eru í gongd at røkka hesum, og spennandi ætlanir 

liggja fyri framman, sum skulu skapa góðar og framtíðartryggjaðar karmar fyri vinnulív og 

fólk í kommununi.  

Kommunan er eitt nú farin undir at gera grótverju í Oyrunum, sum er fyrsta stig til at skapa eitt 

miðstaðarøki í Oyrunum. Eisini skapar tað nýggjar møguleikar fyri vinnuøki. Dentur verður 

komandi árini eisini lagdur á at gera fleiri útstykkingar til sethús og íbúðir og at gera  

ábøtur/viðlíkahald av stovnum so sum at uppstiga skúlan, barnaøkið og ítróttarøkið. 

Fíggjarætlanin fyri 2023 javnvigar við tilsamans kr. 89,5  mió. Kr. 72,5 mió. til rakstur og kr. 17 

mió. til íløgur. 

  

Bygnaður  

Býráðið, sum hevur 7 limir, er ovasti myndugleiki í kommununi. 

 

Politiska arbeiðið er skipað í 5 fastar nevndir. Hesar eru fíggjarnevnd, tekniska nevnd, mentanar 

nevnd, trivnaðarnevnd og nevndin fyri burðardygd.  

 

Tekniski leiðarin mannar leiðslubólkin saman við borgarstjóranum, kommunuskrivaranum og 

fíggjarleiðaranum. 

 

Hjá Nes kommunu starvast í dag 75 fólk. Fyrisitingin heldur til í kommunuskrivstovuni á Toftavegi 

3. 
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STARVIÐ SUM TEKNISKUR LEIÐARI 

 

Býráðið í Nes kommunu er virkið í arbeiðinum at menna kommununa; hetta setir tekniska 

leiðaranum serlig krøv. Tekniski leiðarin skal, saman við borgarstjóranum og hinum 

leiðarunum og starvsfólkunum á teknisku deild, stuðla býráðnum í at seta dagsskránna og 

megna at halda visjónir og møguleikar í miðdeplinum í samstarvi við borgarar og vinnulívið í 

kommununi. 

 

Starvið sum tekniskur leiðari er skipað við beinleiðis tilvísing til borgarstjóran. Tekniski leiðarin er 

til staðar á fundum í teknisku nevnd og hevur saman við kommunuskrivaranum og 

nevndarformanninum ábyrgd av, at nevndarsamtyktir verða avgreiddar, at játtan er og 

fíggjarætlanin heldur. 

 

Tekniski leiðarin hevur ábyrgd av tekniska økinum og skal, saman við býráðnum og góðum 

starvsfólkum, finnan fram til mennandi loysnir, skipa fyri, seta í verk og stýra verkætlanum, 

sum skulu flyta kommununa inn í framtíðina. Týdningarmestu uppgávurnar hjá tekniska 

leiðaranum eru at: 

• Standa fyri býarskipanararbeiðinum og byggimálsumsiting 

• Tryggja góða og neyva verkætlanarstýring 

• Tryggja fullgóða fíggjarstýring á tekniska økinum, og saman við leiðsluni annars tryggja, 

at fíggjarliga raðfestingin samsvarar politisku raðfestingini og tørvinum hjá kommununi 

• Tryggja at tekniska økið veitir politisku skipanini professionella og fakliga nøktandi 

ráðgeving 

• Vera ein virkin og nærverandi leiðari hjá starvsfólkunum á tekniska økinum, sum er 

týðiligur í sínum samskifti og megnar at seta greið mál og krøv um úrslit 

• Tryggja, at tekniska økið virkar á fakliga og lógliga tryggum grundarlagi 

• Menna tekniska økið sum eitt gott og virkið arbeiðspláss við týðiligum virðum og dirvi at 

taka neyðugar avgerðir og hugsa nýggjar møguleikar 

• Tryggja, at tekniska økið er ført fyri at veita borgarum og vinnulívi í kommununi 

dygdargóða tænastu og samstarv 

 

Starvið sum tekniskur leiðari verður sett sambært sáttmála millum Akademikarafelag Føroya og 

Kommunala Arbeiðsgevarafelag Føroya, ella øðrum viðkomandi sáttmála á almenna 

arbeiðsmarknaðinum.  

 

 

ÁBYRGD OG FØRLEIKAKRØV 

 

Ábyrgd 
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Fakliga ábyrgdin hjá tekniska leiðaranum fevnir m.a. um at byggimálsviðgera og fyrireika mál um 

byggiloyvi v.m., at lýsa mál og gera uppskot til politiska viðgerð um býarskipan, byggisamtyktir, 

útstykkingar og aðra lendisnýtslu, avgreiða mál og politiskar avgerðir og seta út í kortið fyri økið. 

 

Tekniski leiðarin hevur eisini ábyrgd av at fyrireika íløgur kommunurnar til útbjóðing, fyriskipa 

eftirlit og tryggja, at kommunan fær tað, sum politiski myndugleikin hevur samtykt, og at játtanir 

halda. Somuleiðis av húsavørðum kommununar, vatnverkinum hjá kommununi, herundir tøkniligu 

eindirnar og vatngóðskuni, havnaøkinum, vegum, kloakk, fríðkan, kirkjugarði, ruskplássi v.m.  

 

Harumframt skal tekniski leiðarin: 

• Leiða tekniska økið og tryggja sjónlig mál og virði 

• Tryggja, at tekniska økið er tilvitað um góðsku, lógarkrøv og tilfeingi, og er sinnað støðugt 

at menna sínar arbeiðshættir í samsvari við nýggj krøv 

• Fíggjarstýra, fremja úrslit og støðugt hava eyga fyri effektiviseringum 

• Tryggja, at fokus er á kjarnuveitingum, og at fyrisitigin framhaldandi verður ment til at 

veita góða, fyrisitingarliga fullgóða og viðkomandi tænastu 

• Tryggja, at starvsfólkini á økinum eru opin og vísa áhuga í sínum samskifti, og lurta eftir 

borgarum, vinnulívi, umheiminum og øðrum viðkomandi samstarvspørtum 

 

• Vera næsti ráðgevi hjá teknisku nevnd og borgarstjóranum 

• Fyrireika mál til politiska viðger 

• Tryggja, at politiskar avgerðir verða grundfestar í økinum og framdar í verki 

 

• Tryggja samstarv og samskifti við aðrar partar av kommunalu umsitingini og fremja 

heildarhugburð og vilja at virka tvørtur um fakøki 

• Saman við leiðsluni annars tryggja felags mannagongdir, starvsfólkapolitikk og 

leiðslutilgongd 

 

Førleikakrøv 

Umsøkjarar verða mettir eftir fakligum, leiðsluligum og persónligum førleikum og skulu hava sum 

mest av niðanfyri standandi førleikum og eginleikum: 
 

Faklig 

• Útbúgvin byggifrøðingur, verkfrøðingur ella hava aðra viðkomandi útbúgving innan 

tekniska økið frá hægri lærustovni, ella tilsamans hava samsvarandi útbúgvingarstøði og 

royndir 

• Serfrøðingur við almennari tilgongd, ið eisini dugir fyrisitingarliga handverkið 

• Vitan um ella evnini at seta seg skjótt inn í lógir og reglur á kommunala økinum og 

fakøkjunum, ið hoyra tekniska økinum til 

• Kunnleika til leiðslu, fyrisiting og fíggjarstýring 

• Málbera seg væl á føroyskum, skrivliga og í talu 

 

Leiðsla 

• Leiðsluroyndir og evni at leiða onnur 

• Hava myndugleika og samstundis vera góður liðleiðari 

• Arbeiða strategiskt og halda fokus 
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• Raðfesta tilfeingið og býta uppgávur 

• Fáa málini framd og skapa úrslit 

• Eggja starvsfólki til nýhugsan 

• Fremja politiska viljan í verki og geva politiska myndugleikanum røttu amboðini at 

raðfesta við. 
 

Persónlig 

• Lurta og vísa virðing fyri ymsum sjónarmiðum 

• Sparra og kveikja á fakliga og fyrisitingarliga økinum 

• Skera ígjøgnum og taka avgerðir 

• Vera málsøkin og hava ró og yvirlit 

• Dáma at samskifta við starvsfólk, leiðslu og viðskiftafólk  

• Megna at umboða kommununa á ein virðiligan, reiðiligan og álitisvekjandi hátt 

 

 

 

SETANARTILGONGDIN 

Ein setanarbólkur, sum fíggjarnevndin setur, velur umsøkjarar til eina samrøðu. Um mett verður 

neyðugt, vera fleiri samrøðuumfør og møguliga ein test við denti á arbeiðslag og leiðsluframferð, ið 

kommunan skipar fyri.  

 

Setanarbólkurin metir um umsøkjararnar og ger býráðnum umvegis fíggjarnevndina tilmæli um 

setan.  

 

Tíðarætlan 

Starvið er lýst leyst í føroyskum miðlum og á heimasíðuni hjá Nes kommunu í mars og apríl 2023. 

 

Umsóknir til starvið skulu vera Nes kommunu í hendi í seinasta lagi 17.04.2023 kl. 12:00. 

 

 

Samband og upplýsingar  

Áhugaðir umsøkjarar, ið ynskja fleiri upplýsingar um starvið, kunnu seta seg í samband við  

Súna í Hjøllum, borgarstjóra, á tlf. 565000.  

 
Undir samrøðunum verður bert í avmarkaðan mun møguligt at seta spurningar. Vit vísa tí eisini til 

heimasíðuna hjá kommununi www.nes.fo, har nógvar viðkomandi upplýsingar eru. 

 

 

Umsókn 

Umsóknir skulu sendast til: 

 

Nes kommuna 
Toftavegur 3 
 650 Toftir 
 
Ella sum teldupostur til nes@nes.fo. 

http://www.nes.fo/
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Viðmerk “Tekniskur leiðari” á umsóknina. 

 

 

Tá starvið er sett 

Eftir 3 mánaðir og eftir 1 ár í starvi verða uppfylgjandi samrøður, sum fyrst og fremst eru ætlaðar at 

gera støðuna upp í mun til væntanir hjá báðum pørtum. 


