
Mál- og avriksavtala fyri 2020/21 
--- 

Mentamáladeildin/Trivnaðarfyrisi;ngin í Tórshavnar Kommunu 
og 

Svimjihøllin  

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 effekAvur og framtakshugaður, við skjótari 
og góðari tænastu Al borgarar og vinnu; at høvuðsstaðurin tænir øllum føroyingum í 
avgerandi leikluA sínum at ganga á odda í menningini. 
 
Við støði í hesi visjón er innan mentamálaøkið seF út í korAð at tryggja raAonellan rakstur á 
øllum sAgum, eins og støðugt at fremja og eGirmeta arbeiðsgongdir, seta mál og leggja 
ætlanir fyri økið og tess stovnar/virkisøki, umframt at skapa eiF kveikjandi og mennandi 
umhvørvi fyri leiðsluligari og fakligari menning.  
 
Sum liður í hesum er løgd ætlan um at royna leisAn við at gera sonevndar mál- og 
avriksavtalur við stovnar innan mentamálaøkið hjá Tórshavnar kommunu. Herundir við 
Svimjihøllina. 
 
Høvuðsuppgáva (missión) og framIðarmynd (visjón) hjá Svimjihøllini 
 
Missión (Høvuðsuppgáva) 
Svimjihøllin er karmur um LøltáFaðar møguleikar fyri likamsvirkni (rørslu), spæli, vælveru , 
svimjiítróO og sosialari samveru fyri fólk í øllum aldri, sermerkt av tænastu, reinføri og 
trygd. 
 
Visjón (framIðarmynd) 
- Svimjihøllin skal verða viðurkend sum ein vælvirkandi tænastuveitari, har tænasta, 
vatngóðska, reinføri og trygd eru í hásæA. 
- Svimjihøllin virkar fyri at spæl, fimis- og úrvalssvimjing kunnu samvirka væl undir somu 
lon. 
- Svimjihøllin stuðlar undir og skapar karmar fyri at borgarar í øllum aldri verða eggjaðir Al 
likamsvirkni 
- Svimjihøllin ynskir at vera eiF 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 knýF at høllini. Umroknað Al ársverk er talan um 16 fullXðar 
starvsfólk.  

Raðfest verkevni/innsatsøkir fyri 2020/21 við støði í missión, visjón: 

Nr. Verkevni Mál 2020/21

1 Kafeteria Kafeteria verður fyribils opin hvønn dag, 
umframt kortautomaAr Al kaffe, te og sodavatn 
vera tøkar. Verandi skipan verður eGirmeF í 
januar 2021 og møguliga royna meiri 
kombiloysn.  

2 Upplýsing um svimjing og reinføri  Økt kunning á Facebook, umframt nýggja 
heimasíðu www.svimjihollin.fo, og á 
kunningarskermum.  
 
Fáa miðlað tríggir filmar sum eru framleiddir,um 
reinføri hjá teimum sum svimja.  
 

3 Brúkarakanningar Gera spyr.fo kanning í februar 2021  

4 AGurboðan og samstarv við borgarar og 
feløg um menning av tænastuni

Nýggj heimasíða verður Akin í brúk í næstum, 
sum kann betra um tænastuna út Al borgaran.  

Ætlanin er, at leggja eiF yvirlit á heimasíðuna, 
nær skúlar og feløg eru í høllini.  

Regluligan fund við ítróFafeløgini og dagføra 
koncepAð fyri Rís&Rós-aGurboðan.  

5 UpplaAngarXðir EGirmeta um broyFu upp og 
aGurlaAngarXðirnar á sumri 2021.  

Endurskoða prísirnar fyri svimjing á várið 2021. 

6 Starvsfólkadagur Ein starvsfólkadagur er hvørt ár við 
viðkomandi evnum, sum starvsfólkini umrøða. 
He;a er a<urvendandi á hvørjum ári. 



 
SáOmálaskeið og frágreiðingar  
SáFmálin er galdandi fyri 2020/21. 
 
Reglulig eGirmeAng verður gjørd í sambandi við dialogfundir, umframt høvuðseGirmeAng á 
heysA 2020 í sambandi við dagførda avtalu fyri 2021/22. 
 
Verða fyritreyArnar munandi broyFar, eGir at avtalan er gjørd, verður støða Akin Al 
møguligar Allagingar. 
  
Tórshavn, tann 20. oktober 2020  
 
 
Mentamáladeildin    Svimjihøllin  

 
------------------------    ----------------------- 
deildarleiðari     leiðari

7 SkiG Al nýggja hitaskipan og betrað um 
ljósið uFan fyri høllina

Í 2021 verður farið undir umbygging av 
vippunum í samráð við HúsaumsiAngina. 
Kannað verður um tað er skilagoF at fáa ein 
klintrivegg sum part av konsepAnum. 

8 Útbygging av Svimjihøllini (langhylur, 
hitapoFar o.a.)

LuFaka í arbeiðinum. Virka fyri góðari trygd og 
skipan í økinum. 

9 Betra um trygdarviðurskiGini Vakmyndatól er seF upp uFanfyri økuna. Meta 
um tørv á fleiri tólum Al at betra um trygdina.  

10 Umstøðurnar hjá teimum, ið bera brek Halda fram við dialoginum við avvarðandi partar 
við atliA Al víðarimenning av skipan v.m.  
 

11 ISO-skipan Fara undir forkanning viðv. innføring av ISO-
skipan fyri tænastuna og viðv. tekniska 
anlegginum.  


