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INNGANGUR
Tórshavnar kommuna hevur sum visjón at vera ein virkin og vakin høvuðsstaður.
Í hesum liggur m.a. at høvuðsstaðurin er livandi, við upplivingum og avbjóðingum, men
eisini við tryggleika og nærleika; at høvuðsstaðurin er burðardyggur búskaparliga, sosialt
og umhvørvisliga; at høvuðsstaðurin er effektivur og framtakshugaður, við skjótari og
góðari tænastu til borgarar og vinnu; at høvuðsstaðurin tænir øllum føroyingum í
avgerandi leikluti sínum at ganga á odda í menningini.
Við støði í hesi visjón er innan mentamálaøkið sett út í kortið at tryggja rationellan rakstur
á øllum stigum, eins og støðugt at fremja og eftirmeta arbeiðsgongdir, seta mál og leggja
ætlanir fyri økið og tess stovnar/virkisøki, umframt at skapa eitt kveikjandi og mennandi
umhvørvi fyri leiðsluligari og fakligari menning.
Sum liður í hesum er løgd ætlan um at royna leistin við at gera sonevndar mál- og
avriksavtalur við stovnar innan mentamálaøkið hjá Tórshavnar kommunu. Herundir við
Svimjihøllina.
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HØVUÐSUPPGÁVA (MISSIÓN) OG
FRAMTÍÐARMYND (VISJÓN) HJÁ SVIMJIHØLLINI
Missión (Høvuðsuppgáva)
Svimjihøllin er karmur um fjøltáttaðar møguleikar fyri likamsvirkni (rørslu), spæli, vælveru ,
svimjiítrótti og sosialari samveru fyri fólk í øllum aldri, sermerkt av tænastu, reinføri og
trygd.
Visjón (framtíðarmynd)
- Svimjihøllin skal verða viðurkend sum ein vælvirkandi tænastuveitari, har tænasta,
vatngóðska, reinføri og trygd eru í hásæti.
- Svimjihøllin virkar fyri at spæl, mis- og úrvalssvimjing kunnu samvirka væl undir somu
lon.
- Svimjihøllin stuðlar undir og skapar karmar fyri at borgarar í øllum aldri verða eggjaðir til
likamsvirkni
- Svimjihøllin ynskir at vera eitt dragandi arbeiðspláss við trivnaði og fakkunnleika.
- Svimjihøllin mennir tænastuna í samstarvi við feløg og borgarar

Fakta um Svimjihøllina
Svimjihøllin hevur á leið 150/160.000 vitjandi árliga, alt íroknað.
Tað eru 30 starvsfólk knýtt at høllini. Umroknað til ársverk er talan um 16 fulltíðar
starvsfólk.

fi
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RAÐFEST VERKEVNI/INNSATSØKIR FYRI 2017/18
VIÐ STØÐI Í MISSIÓN, VISJÓN:
Nr.

Verkevni

Mál 2017

1

Kafeteria privatiserast

Lata privat felag reka kafeteria.
Royndartíð tvey ár. Verður gjørt við
ynski um eina betri tænastu og einum
fjølbroyttari úrvali av vørum.

2

Upplýsing um svimjing og reinføria

Øll kunning er at nna á Facebook,
heimasíðuni www.svimjihollin.fo, og á
kunningarskermum hjá kommununi.
Tríggir lmar er framleiddir, sum
viðvíkja krav um reinføri hjá teimum
sum svimja.

3

Brúkarakanningar

Nýggj Gallup kanning skal gerast í
2019, varð avtalað partanna millum, tá
kanningin í 2017 varð gjørd.

4

Afturboðan og samstarv við
borgarar og feløg um menning av
tænastuni

Fundur hevur verið við skúlaumboð, fyri
at fáa skúlarnar betur at samskipa
svimjingina. Í framtíðini er ætlanin, at
tíðirnar hjá bæði skúlum og øðrum sum
brúka høllina, kunnu síggjast á serligari
skipan.

fi

fi
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5

Upplatingartíðir

Høllin er munandi meiri opin nú, enn
fyri nøkrum árum síðani. Mett verður, at
tað er hóskandi opið við verandi tíðum.

6

Starvsfólkadagur

Ein starvsfólkadagur er hvørt ár við
viðkomandi evnum, sum starvsfólkini
umrøða. Hetta er afturvendandi á
hvørjum ári.

7

Skifta til nýggja hitaskipan og betra
um ljósið uttan fyri høllina

Arbeitt verður at leggja fjarhita inn í
høllina. Roknað er við, at hetta arbeiði
er liðugt í viku 6-7. Nýggjur ljóssteyri
verður settur upp og eiri av verandi
ljósamaturum verða skift við onnur, sum
lýsa betur.

8

Útbygging av Svimjihøllini
(langhylur, hitapottar o.a.)

Luttaka í arbeiðinum. Arbeiðið við
projektering er byrjað.

9

Betra um trygdarviðurskiftini

Vakmyndatól er sett upp uttanfyri
økuna, annars eru vakmyndatól ávís
støð í høllini, tó at hesi eru
ótíðarhóskandi, og tí áttu at verði skift
við betri skipan.

Hentleikar hjá teimum, ið bera brek

Fundur er ásettur ultimo januar 2019.

10
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SÁTTMÁLASKEIÐ OG FRÁGREIÐINGAR
Sáttmálin er galdandi fyri árið 2017.
Reglulig eftirmeting verður gjørd í sambandi við dialogfundir, umframt høvuðseftirmeting
á heysti 2017 í sambandi við dagførda avtalu fyri 2018/19.
Verða fyritreytirnar munandi broyttar, eftir at avtalan er gjørd, verður støða tikin til
møguligar tillagingar.

Tórshavn, mars 2018
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