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Kommunustýrisfundir og covid-19
Landsstýrið er komið við ymiskum tilmælum fyri at minka um vandan fyri, at føroyingar smitta
hvønn annan við umfarssjúkuni covid-19. Landsstýrið hevur eitt nú mælt til, at fólk í minst
møguligan mun savnast í bólkum. Jú færri, tess betri – tó í mesta lagi 10 fólk. Tilmælini frá
landsstýrinum kunnu hava við sær, at kommunustýrisfundir, sum eru almennir, ikki kunnu
haldast á vanligan hátt.
Tað eru tilsamans 201 kommunustýrislimir í teimum 29 kommunustýrunum í Føroyum. Tey
minstu kommunustýrini hava tríggjar kommunustýrislimir, og størsta kommunustýrið hevur 13
kommunustýrislimir.
Tað hevur ikki verið mett í tráð við kommunustýrislógina at hava kommunustýrisfundir umvegis
video ella telefon, vísandi til, at kommunustýrisfundir eru almennir, og borgarar og fjølmiðlar
hava rætt at vera á staðnum fyri at fylgja við í arbeiðinum og orðaskiftinum í kommunustýrinum.
Hendan almennisgrundreglan hevur verið til hindurs fyri, at kommunustýrisfundir kunnu haldast
sum telefon- ella videofundir, tí vandi er fyri, at demokratiski rætturin hjá borgarum at fylgja við
kommunustýrisfundum verður skúgvaður til viks, um ein kommunustýrisfundir einans fer fram
umvegis telefon ella video.
Føroyar eru, eins og allur heimurin, í eini serligari støðu. Fyri at taka støðuna í størsta álvara og
virða tilmælini frá landsstýrinum, verður mælt til, at kommunustýrini taka hædd fyri møguligum
smittuvanda á kommunustýrisfundum ta næstu tíðina.
Tað er umráðandi fyri Føroyar, at virksemið ikki steðgar í hesum tíðarskeiðinum. Leikluturin hjá
kommununum er sera umráðandi fyri, at gongd er í nærumhvørvinum og samfelagshjólunum
annars. Kommunur hava týðandi uppgávur at røkja, ið ikki kunnu útsetast, og tískil er neyðugt
at hava kommunustýrisfundir.
Viðurskifti, sum kunnu minka um smittuvandan í sambandi við kommunustýrisfundir:
 Frástøðan millum kommunustýrislimirnar á fundinum er so mikið stór, at vandin fyri
smittu minkar. Fundarhøli hevur góða útlufting.
 Kommunustýrisfundur kann flytast, um onnur høli eru betur egnað til at halda fjarstøðu
millum kommunustýrislimir, og har tað er betur pláss fyri áhoyrarar.
 Ístaðin fyri at almenningurin hevur atgongd til kommunustýrisfundir, kann
kommunustýrið senda beinleiðis frá kommunustýrisfundum. Um kommunan ikki hevur
møguleika at senda beinleiðis frá kommunustýrisfundinum, hevur almenningurin rætt at
møta á fundi, men hædd skal tá vera tikin til tilmælini um, at ikki ov nógv fólk eru savnaði
samstundis, neyðug frástøða skal vera millum áhoyrarar, og góð útlufting skal vera í
hølinum.
 Mælt verður staðiliga til, at tilmælini, sum myndugleikarnir eru komnir við í sambandi
við covid-19, verða fylgd.
Videofundir
Støðan viðvíkjandi covid-19 verður mett so mikið álvarsom og serlig, at hon rættvísger, at
kommunustýrisfundir í hesum tíðum kunnu haldast umvegis video ella telefon. Fyri at hetta skal
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kunna lata seg gera, er tað ein treyt, at kommunustýrið er einmælt samt um hetta, og fundurin
skal sendast beinleiðis til almenningin.
Um tveir ella fleiri kommunustýrislimir eru til staðar, har kommunustýrisfundurin av røttum átti
at farið fram, ímeðan aðrir kommunustýrislimir taka lut umvegis telefon ella video, verður hetta
sæð sum ein vanligur fundur. Til ein slíkan fund krevst ikki eitt einmælt samt kommunustýri.
Um kommunustýri velja at hava kommunustýrisfundir umvegis video ella telefon, verða
kommunustýrini biðin um at hugsa um, hvussu atkvøtt verður í málum, sum eru fyri og hvussu
gerðabókin verður undirskrivað.

