
 

Viðtøkur fyri sjálvsognarstovnin FO-ráðið  
 

§ 1 Navn og heimstaður  
1. Navn sjálvsognarstovnsins er FO-ráðið, og heimstaður tess er Tórshavn.  
 
§ 2 Endamál  

1. Endamálið hjá FO-ráðnum er:  
a. at umsita .fo landøkið sambært løgtingslóg um økisnøvn á internetinum. 
b. at tryggja, at .fo landøkið verður umsitið til gagns fyri vinnu, tað almenna og 

einstaklingar.  
c. at áseta reglur og prísir, tá ið brúksrættindi til økisnøvn í .fo landøkinum verða latin.  

 
§ 3 Ráðsskipan  
1. FO-ráðið hevur 4 limir.  
2. Í evstu leiðslu ráðsins velur KT-felagið 1 umboð fyri professionellar veitarar, Felagið Samskifti 
velur 1 umboð fyri professionellar brúkarar, Brúkaraumboðið velur eitt umboð fyri privatar 
brúkarar og Gjaldstovan velur 1 umboð fyri tað almenna.  
3. Limir ráðsins skulu tilsamans hava hóskandi førleikar at umsita økisnavnið .fo. Umboðið fyri 
brúkararnar skal vera løgfrøðingur, og ráðið skal samanlagt hava viðkomandi útbúgvingar og 
royndir umboðaðar, herundir innan KT og KT-trygd. 

4. Limirnir verða valdir fyri eitt 2 ára tíðarskeið. Afturval kann fara fram. Tá ráðið verður valt 
verður miðað ímóti, at í minsta lagi 2 limir frá undanfarna valskeiði verða sitandi eitt valskeið 
afturat.     
5. FO-ráðið skipar seg sjálvt við formanni og næstformanni.  
6. Vegna eitt nú forfall kunnu 3 ráðslimir mæla til at velja nýggjan ráðslim.  
 
§ 4 Viðtøkuføri og málsviðgerð  
1. FO-ráðið er viðtøkuført, tá ið meira enn helvtin av ráðslimunum eru møttir.  
2. Øll mál verða avgjørd við vanligum meiriluta.  
3. Standa atkvøðugreiðslur á jøvnum, er atkvøða formansins avgerandi.  
4. FO-ráðið ásetir sjálvt starvsskipan fyri virksemi sítt.  
 
§ 5 Dagligur rakstur  
1. FO-ráðið kann útlisitera dagliga raksturin ella sjálvt seta fólk til hesa uppgávu.  
 
§ 6 Fíggjarviðurskifti  
1. Virksemið í FO-ráðnum verður fíggjað við teimum gjøldum, sum verða kravd fyri nýtslu av 
økisnøvnum í .fo landøkinum.  
2. Fyri skyldur stovnsins hefta bert ognir stovnsins.  



 
§ 7 Tekningarreglur  
1. FO-ráðið verður teknað av formanninum og einum ráðslimi ella av trimum ráðslimum.  
 
§ 8 Ársfrágreiðing og roknskapur  
1. Í seinasta lagið 31. mai letur FO-ráðið frá sær ársroknskap við ársfrágreiðing fyri farna 
roknskaparár.  
2. Roknskaparárið er álmannakkaárið.  
3. Ársroknskapurin verður undirskrivaður av ráðslimunum og verður grannskoðaður av einum av 
FO-ráðnum valdum løggildum grannskoðara.  
4. Ársroknskapurin verður sendur Fjarskiftiseftirlitinum, umframt almannakunngjørdur á heimasíðu 
stovnsins.  
 
§ 9 Viðtøkubroyting  
1. FO-ráðið kann eftir góðkenning landsstýrismansins broyta hesar viðtøkur, um minst 3 av 4 
ráðslimum atkvøða fyri. Á sama hátt kann FO-ráðið taka avgerð um at avtaka seg sjálvt.  
2. Verður FO-ráðið avtikið, útnevnir Fjarskiftiseftirlitið ein avtøkustjóra, og ognir stovnsins skulu 
so vítt gjørligt nýtast internetinum í Føroyum at gagni.  
 
 
 
Samtyktar í FO-ráðnum tann 12. oktober 2021. 
 
Góðkendar av landsstýrismanninum í vinnumálum tann 21. oktober 2021. 
 
 

 

  

 

 


