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Mál- og avriksstýring
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Mál- og avriksstýring

• Hví Mál- og avriksstýring verður sett í verk

• Tilgongdin higartil

• Formliga grundarlagið

• Hvat hendir nú?
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Hví Mál- og avriksstýring verður sett í verk?

• Munadygg fíggjarstýring
• Ynski um størri fokus á dygd og effektivitet
• Endamálið er at fáa sum mest burturúr landsins 

búskapartilfeingi 
• Ynski er at tryggja samsvar millum politisk ynskir og 

uppgávur stovnar útinna
• Leggja upp fyri vaksandi eftirspurninginum eftir 

trivnaðartænastum
• Samstundis sum inntøkurnar eru víkjandi
• Neyðugt verður at flyta tilfeingi til krevjandi øki
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Tilgongdin higartil

• Samtykt á landsstýrisfundi mai 2005
• Evnisdagur 27 mai 2005
• Stýringsbólkur settur á vári 2006
• Framløga fyri aðalstjórum apríl 2006 um vegleiðing um 

avrikssáttmála
• Tilgongd við aðalráðum og ávísum stovnum, sum hevði 

við sær, at nakrir avrikssáttmálar vórðu gjørdar fyri 
2007

• Arbeiðið í stóran mun ligið í dvala síðani tá
• Nú er formliga grundarlagið og tíðarkarmar uppá pláss
• Samfelagsstøðan krevur tað



Fíggjarmálaráðið5

Formliga grundarlagið

Formliga grundarlagið er ásetingar í:

• Roknskaparkunngerðini mars 2007

• Játtanarlógini mai 2009
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Roknskaparkunngerðin

• Roknskaparkunngerðin, § 7: Aðalráðini og stovnar teirra 
skulu í seinasta lagi 1. januar 2010 hava sett í verk 
stýringarmeginreglur um mál og nádd úrslit o. t. 

Stk. 2. Aðalráðini skulu árliga seta yvirskipað mál fyri sínar 
stovnar. 

Stk. 3. Stovnarnir skulu: 
• 1) seta mál og krøv til avrik í tøka tilfeinginum og í

yvirskipaðum málum, sum aðalráðið hevur sett,
• 2) tryggja, at sett mál og krøv til avrik verða rokkin og
• 3) undir hesum tryggja, at útvegaðar verða neyðugar 

upplýsingar at stýra eftir, so at frávik millum ætlanir og úrslit 
verða fyribyrgd, gjørd sjónlig og kunnu verða rættað í
neyðugan mun. 
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Játtanarlógin

• Játtanarlógin, § 11, stk. 1: Viðmerkingarnar til 
fíggjarlógaruppskotið skulu hava tilvísingar til 
lógarásetingar, sum gera av, hvussu játtanin verður 
nýtt, lýsing av teimum úrslitum, miðað verður eftir við 
játtanini, og upplýsingar um nádd úrslit o.t.
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Hvat hendir nú?

• Fundir í juni við aðalráðini um hvørjir stovnur skulu við

• Aðalráðini gera saman við stovnunum eina arbeiðs- og 
tíðarætlan

• Tilfar til fíggjarlógaruppskotið um mál- og avrik


