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Upplýsingarskjal um persónlig áhugamál hjá landsstýrinum
Til tess at tryggja gjøgnumskygni, verða landsstýrisfólk biðin um at upplýsa um síni
privatu áhugamál og fíggjarlig viðurskifti. Endamálið er at byrgja upp fyri
gegnistrupulleikum og tryggja, at borgarin hevur álit á, at embætisførslan ikki er ávirkað
av ósakligum áhugamálum.
Um týðandi broytingar í nevndu viðurskiftunum eru, er tað skyldan hjá einstaka
landsstýrisfólkinum at upplýsa løgmanni um hesar viðurskifti.
Viðkvæmir upplýsingar fevndir av § 2 í persónsupplýsingarlógini, eitt nú átrúnaðarlig
viðurskifti, skulu ikki upplýsast.
Kunning um áhugamálsviðurskifti hjá løgmanni og landsstýrisfólkum er tøk á heimasíðuni
hjá landsstýrinum: www.landsstyrid.fo
Upplýsingar um ognarviðurskifti og persónlig áhugamál hjá hjúnafelaga/maka skulu latast
løgmanni fyri seg.

Navn og embæti
Árni Skaale, landsstýrismaður

Størv
Størv seinastu fimm árini, eisini ólønt størv, álitissessir og líknandi. Somuleiðis størv, sum
ein hevur farloyvi úr. Starvsheiti, arbeiðsgevari og tíðarskeið skulu upplýsast.

• Stjóri í P/F Looknorth
•
•
•
•

Nevndarlimur í grunninum mentanarhús í Klaksvík
Nevndarlimur í íløgufelagnum Víkin (byggja hotel í Klaksvík)
Nevndarlimur í felagnum Einherjar (Vestpack í Vestmanna)
Fylkisleiðari hjá Skótaliði Nólsoyar Pálls (Gulir skótar í Klaksvík)

Egið virki
Navn á virki og virkisslag skulu upplýsast
•

P/F Looknorth; framleiðsla av plastvørum
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Vinnulig áhugamál
Upplýsingar um íløgur, virðisbrøv, vinnuligar ognir og onnur fíggjarlig áhugamál
•

Eigur ognarlut (umleið 53%) av P/F Looknorth

Avtalur við fyrrverandi ella komandi arbeiðsgevarar
Avtalur um framtíðar starvssetan og líknandi.
Arbeiðsgevarar, og hvat møguligar avtalur fevna um, skulu upplýsast.
•

Møguleiki at koma aftur í starv hjá Looknorth, tá tíðarskeiðið sum landsstýrismaður er av.

Limaskapir í feløgum og felagsskapum
•

Limur í Skótaliði Nólsoyar Pálls

