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Hagtøl um felagsskapin fyri undanfarna ár  

 

Í sambandi við uppgerð av hagtølum um virksemið hjá felag tykkara, fara vit at biðja um, at tit fylla út 
hjálagt skjal um felagið fyri undanfarna ár. 

Hagtalsuppgerðin skal sendast Almannamálaráðnum í seinasta lagi 31. januar: 

 

Almannamálaráðið 
Stílað Jeanette E. Blaasvær 
Eirargarður 2  
FO-100 Tórshavn 
Tlf. 304056  
jeanette.blaasvaer@amr.fo 
 

G.G.: Hava tit spurningar í sambandi við at fylla út skjalið, eru tit vælkomin at seta tykkum í samband 
við meg.  

 

Vit takka fyri, at tit eru so beinasom at gera hetta arbeiðið. 
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1. Hava tit ein persón, sum hevur hagtalsuppgerðina um hendi? 

1 □ Ja, hvør:_____________________ tlf. : _________  2 □ Nei 

2. Hvørji eru mest týðandi arbeiðsøki hjá felagsskapinum 

(Møguligt at seta fleiri krossar) 

1 □ Ráðgeving og vegleiðing(persónlig, umvegis telefon, teldupost o.a.) 

2 □ Viðgerð (í bólki ella fyri einstaklingar) 

3 □ Sjálvhjálparbólkur 

4 □ Hjásitari (stuðla øðrum í samskifti við myndugleikar) 

5 □ Skipa fyri almennum tiltøkum og upplýsing 

6 □ Undirvísing ella fyrilestur fyri fakbólkar o.o. 

7 □ Annað _______________________________ 

3. Hvussu er býtið millum ymsu uppgávurnar 

(Met hvussu vikutímatalið og/ella prosentbýtið ímillum uppgávurnar niðanfyri) 

 Tímar um vikuna  % býtið 

A. Ráðgeving og vegleiðing   

B. Tiltøk fyri limir/brúkarar/nýggjar brúkarar   

C. Almenn tiltøk   

D. Rakstur, luttaka á fundir o.tíl.   

E. Tænastur   

F. Viðgerð   

4. Hvør er málbólkurin hjá felagsskapinum 

(Møguligt at seta fleiri krossar) 

1 □ Kvinnur 

2 □ Menn 

3 □ Børn og ung (undir 18 ár) 

4 □ Avvarðandi (familja, vinir) 

5 □ Fakpersónur 

6 □ Onnur:____________________________ 
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5. Hvat slag av fígging, hevur felagið havt í undanfarna ári 

(Set kross og upplýs upphædd fyri) 
 

1 □ Landskassastuðul    Upphædd kr. _________________ 

2 □ Kommunalan stuðul   Upphædd kr. _________________ 

3 □ Limagjald     Upphædd kr. _________________ 

4 □ Gávur v.m.     Upphædd kr. _________________ 

5 □ Inntøkur frá tiltøkum v.m.   Upphædd kr. _________________ 

6 □ Inntøkur frá viðgerð/ráðgeving/tænastur Upphædd kr. _________________ 

7 □ Annað ____________________________ Upphædd kr. _________________ 

6. Hava týðandi broytingar verið í samlaðu fíggingini í undanfarna ári í mun til árið fyri 

1 □ Ja   2 □ Nei, far til spurning nr. 8  3 □ Veit ikki, far til spurning nr. 8 

7. Hevur broytingin í samlaðu fíggingini merkt broyting í uppgávum hjá felagnum 

(Set ein kross á hvørja linju) 

 Meira tíð Ongin 
broyting 

Minni tíð Ikki 
viðkomandi  

A. Ráðgeving og vegleiðing     

B. Tiltøk fyri limir/brúkarar/nýggjar brúkarar     

C. Almenn tiltøk     

D. Rakstur, luttaka á fundir o.tíl.     

E. Tænastur     

F. Viðgerð     

8. Hevur felagsskapurin eina regluliga avgreiðslutíð 

1 □ Ja     2 □ Nei, far til spurning nr. 10 

9. Avgreiðslutíð 

Avgreiðslutíðin til samans (tal av tímum í meðal um vikuna) __________________ 
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10. Hava týðandi broytingar verið í avgreiðslutíðini í undanfarna ári 

1 □ Ja      2 □ Nei, far til spurning nr. 13 

11. Útgreining av broytingum í avgreiðslutíðini í mun til undanfarin ár 

1 □ Avgreiðslutíðin er stytt við __________ tímum í undanfarna ári í mun til undanfarin ár 

2 □ Avgreiðslutíðin er longd við __________ tímum í undanfarna ári í mun til undanfarin ár 

12. Hava broytingar í avgreiðslutíðini havt við sær broytingar í samlaðu nýtsluni av 
øðrum uppgávum? 

(Set ein kross á hvørja linju) 

 Meira tíð Ongin 
broyting 

Minni tíð Ikki 
viðkomandi  

A. Ráðgeving og vegleiðing     

B. Tiltøk fyri limir/brúkarar/nýggjar brúkarar     

C. Almenn tiltøk     

D. Rakstur, luttaka á fundir o.tíl.     

E. Tænastur     

F. Viðgerð     

13. Hvussu nógvir tímar vikuliga verða brúktir upp á rakstraruppgávur 

(Uppgávur, sum ikki hava beinleiðis við ráðgeving, vegleiðing og viðgerð í mun til brúkara, so sum 
skrivstovuarbeiði o.tíl.) 
 

Tal av tímum: ______________ í meðal um vikuna 

14. Hvussu mong eru knýtt at felagsskapinum, sum ávikavist lønt og ólønt starvsfólk 

(Um starvsfólk bæði gera lønt og ólønt arbeiði telja tey við í báðum støðum) 

 

Tal av løntum kvinnum: _________  Tal av løntum monnum: __________ 

Tal av óløntum kvinnum: _________  Tal av óløntum monnum: _________ 
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15. Hvussu eru uppgávurnar deildar millum lønt og ólønt starvsfólk í mun til uppgávur og 
fakliga útbúgving  

(Set inn tal av starvsfólki á hvørja linju. Faklig útbúgving skal bara útfyllast, um uppgávan hjá viðkomandi í 
felagsskapinum er í samsvar við ta útbúgving, viðkomandi hevur) 

 Faklig útbúgving Onnur starvsfólk 

 Lønt Ólønt Lønt Ólønt 

A. Ráðgeving og vegleiðing     

B. Tiltøk fyri limir/brúkarar/nýggjar brúkarar     

C. Almenn tiltøk     

D. Rakstur, luttaka á fundir o.tíl.     

E. Tænastur     

F. Viðgerð     

16. Um gjald verður kravt fyri ráðgeving ella viðgerð, hvat er gjaldið fyri 1 tíma 

(Umroknað til tímaprís, um ráðgeving/viðgerð tekur minni ella longri tíð. Skriva 0 um ráðgeving/viðgerð er 
ókeypis) 

Skriva krónuupphædd:________________ kr. pr. tíma 

 

Um onnur upphædd er galdandi fyri serligar brúkarar, vinaliga upplýs hetta umroknað til tímaprís: 

_____________ pr. tíma fyri bólk ________________________________ 

_____________ pr. tíma fyri bólk ________________________________ 

17. Verður limagjald ella líknandi  kravt  

1 □ Ja, hvat er limagjaldið um árið______________ kr.   2 □ Nei 
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18. Fakliga útbúgvin hjá starvsfólkum, ið veita ráðgeving 

(Skriva tal av starvsfólki á hvørja linju. Upplýs einans hægstu viðkomandi útbúgving í mun til uppgávur) 

 Ráðgeving 

 Lønt Ólønt 

1. Sálarfrøðingur   

2. Psykoterapeutur   

3. Námsfrøðingur   

4. Sosialráðgevi   

5. Sjúkrarøktarfrøðingur   

6. Lækni   

7. Lærari   

8. Lesandi   

9. Útbúgving óneyðug    

10. Onnur   

19. Um viðgerð verður veitt, hvat er fakliga útbúgvin hjá starvsfólkunum, ið veita viðgerð 

(Skriva tal av starvsfólki á hvørja linju. Upplýs einans hægstu viðkomandi útbúgving í mun til uppgávur) 

 Viðgerð 

 Lønt Ólønt 

1. Sálarfrøðingur   

2. Psykoterapeutur   

3. Námsfrøðingur   

4. Sosialráðgevi   

5. Sjúkrarøktarfrøðingur   

6. Lækni   

7. Lærari   

8. Lesandi   

9. Útbúgving óneyðug    

10. Onnur   

 

 

Takk fyri hjálpina 


