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Lov 
om 

Byen Thorshavns kommunale Styrelse.*) 

i Frederik den Ottende, af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

Gm·e vittm· · t: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 

§ l. 
Byen Thor avn udgør som hidtil en særskilt Kommune. Kommunens Anlig

gender styres af et yraad, som bestaar af valgte Medlemmer. Byraadct vælger 
selv af sin Midte i Aar s sidste Møde en Formand og en Næstformand for det kom
mende Aar. For 1909 sk Valget dog i dette Aars første Møde. 

'l'il gyldigt Valg af ormand eller Næstformand udfordres absolut Stemme
flerhed af Byraadets tilstedevæ1 de Medlemmer; opnaas saadant Flertal ikke ved det 
første Valg, foretages nyt Valg; aar der heller ikke herved opnaas absolut Flertal, 
foretages bundet Valg mellem de to, om ved det foregaaende Valg have erholdt flest 
Stemmer. Ere ved det andet Valg IS romerne lige, afgøres det ved Lodtrækning, 
paa hvilke to der ved det bundne Valg al stemmes. Ligeledes afgør Lodtrækning 
Valget, naar Stemmerne e re lige ved det b u dne Valg. 

§ 2. 
Udførelsen af Byraadets Beslutninger og n udøvende Myndighed · i 

Kommunens Anliggender paahviler Byraadets Forman 

§ 3. 
Det kan i Vedtægten (§ 46) bestemmes, at den u · delbare Forvaltning af 

enkelte Grene af de kommunale Anliggender bør overdrages t1 staaende Udvalg, om 
hvis Sammensætning og Myndighed der da ligeledes i Vedtægten 'ver at optage nær
mere Regler. 

Naar Byraadet i enkelte Tilfælde maatte finde saadant hensi mæssigt, kan 
det beskikke et eller flere af sine l\Iedlemmer eller saadanne Indvaan ·e uden for 
sin Midte, som dertil ere villige, til at udføre visse særlige kommunale Hve i Over
ensstemmelse med de nærmere Regler, som i Vedtægten herom bør fastsætt : Et
hvert Medlem af Byraadet er pligtigt til at modtage Valg som Formand og N æstfor· 

*) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstiden den for 1907-08: Landst. 
Sp. 21, 87, 1764, 1774; Folket. Tid. Sp. 8199, 8238, 8255; Till. A. Sp. 2 
Till. B. Sp. 2995; Till, C. Sp. 1643, 2591; (jfr . .Rigsdagstidenden for 190 . 
Folket. Tid. Sp. 1682, 1754, 1810; Landst. Tid. Sp. 522; Till. A. Sp. 2623; T~ll. 
Sp. 71 ; endvidere Rigsdagstielanden for 1904- 05: Landst. Tid. Sp. 96, l 08 ; 'fJll. 
Sp. 2577; endvidere Rigsdagstidenden for 1905-06: I11\lldst. Tid. Sp. 22, 55; 
Sp. 2399). 
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til at udføre de særlige kommunale Hverv, som det maattc beslutte at Nr. 126. 
Dog kan den, der i mine1st 4 Aar bar været Formand, undslaa sig for iid·e 

saadan i et lige saa langt 'l'idsrum, som han har været Formand. aJ. 

Antallet af Byraaclets l\Iecllenuner 
højes indtil 11, men skal altid være ulige. 

§ 5. 

det kan ved V ecltægt for-

Valgret og Valgbarhed til Byraadet tilkommer enhver uberygtet Mand og 
Kvinde, om 

har dfødsret, 
har fyl sit 25de Aar, 
ved Valg s Foretagelse har Bopæl i Kommunen og er Skatteyder til denne 

samt i de Kalenderaar, hvori Valget foregaar, og i hele det umiddelbart 
forudgaaend uden Afbrydelse har haft Bopæl i Kommunen og indenfor det 
nævnte Tidsru har svaret sin til Inddrivelse ved Udpantning forfaldne direkte 
Skat til Kommun , 

medmindre vedkommende 
a) nyder eller har nydtUn rstøttelse af Fattigvæsenet, som ikke er enten eftergiven 

eller tilbagebetalt. For en nke, fraskilt, frasepareret eller forladt Hustru betragtes 
den Fattighjælp, der har væ t ydet hendes .Ægtefælle i Løbet af de sidste 5 Aar, 
og medens hun levede i Sam li med ham, som tillige oppebaaren af hende selv; 
dette gælder dog ikke, naar hun · et Aar efter Samlivets Ophør ikke har mod
taget Fattigunderstøttelse; 

b) er ude af Raadighed over sit Bo. 
Ingen kan anses som uberygtet, der ed Dom er funden skyldig i en i den 

offentlige Mening vanærende Handling og ikke ar faaet Æresoprejsning. Ej heller 
kan den anses som uberygtet, der har Erhverv ed Utugt, eller som i Løbet af de 
sidste 5 Aar har været anset med Straf for saadant 'rhverv. 

Naar en Ægtemand som Familieoverhoved ha svaret direkte Skat til Kom
munen af Ægteparrets fælles eller af Hustruens særlige idler, betragtes de begge 
som Skatteydere. Mandens Raadighed over Fællesboet b · ger ikke Hustruen ind 
under foranstaaende Litra b. 

Mand og Hustru tJ.ler beslægtede 
samme 'l'id have Sæde i Raadet. 

§ 6. 

maa ikke paa 

Medlemmerne af Byraadet vælges paa 4 Aar, og samtlige Medlem er afgaa 
samtidig. Valgperioden regnes fra l. Januar, og de ordentlige Valg foregaa · sidste 
Halvdel af den forudgaaende December Maaned. 

Udtræder nogen af Raadet inden Udløbet af de 4 Aar, for hvilke han er va t, 
og der i hans Sted skal vælges et nyt Medlem, sker Valget kun for den tilbagestaaend 
Del af de 4 Aar. 
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§ 7. 
V algen e ledes a. f en Valgbestyrelse bestaaende af Raadets Formand og 2 af 
af dets egen Midte valgte Medlemmer. 

algen e forberedes ved Lister over Vælgerne, hvorved Skattelisterne for det 
forud for alget gaaende Aar lægges til Grun(l. Valglisterne skulle fremligge til 
offentligt E ersyn 14 Dage forinden Valgdagen paa et for Kommunens Beboere be
kvemt Sted. lage over, at en uberettiget er optaget paa Listerne, eller en berettiget 
deraf udeladt, aa mindst 3 Dage forinden Valgdagen indgives til Valgbestyrelsen, 
som i fornødent ald anstiller nærmere Undersøgelse, for at Sagen forinden Valget 
kan afgøres af den 

§ 8. 

paa det Sted, paa den Dag og til det Klokkeslet, som 
dertil af Valgbestyrelsen et·ammes, og som i det minrlste 8 Dage forud bekendt
gøres paa den for offentlig Kundgørelser i Kommunen sædvanlige !lfa.ade. 

§ 9. 
Tiden for Valget skal fast ttes til senest Kl. 5 Eftenniddag. Stemmegivningen 

maa ikke sluttes før Kl. ti, og saa l nge der endnu derefter er Y ælgere til Stede, som 
ville afgive deres Stemme. 

Valgdagen er Fridag for samt e valgberettigede fra Kl. 5 Eftermiddag. 

§ l . 
Afstemningen sker i Henhold til List ·, hvorpaa bestemte Personer bringes i 

Forslag til Valg. 
Enhver saadan Kandidatliste skal være ·udleveret til Formanden for Valg

bestyrelsen inden Kl. 12 Middag paa den tredie ag, forinden Valget finder Sted. 
Listen skal være underskreven af mindst f>, højst Vælgere som Stillere, og være 
ledsaget af en Fortegnelse over Stillerne, hvori disses avne, Stillinger og Bopæle ere 
tydelig angivne. 

Den Stiller, som indleverer Listen, har Ret til paa n af ham medbragt Afskrift 
af Listen at faa Formandens Tilstaaelse for, at og naar L1 ten er indleveret. 

En Kandidatliste kan indeholde færre Navne end d Antal Repræsentanter 
der skal vælges; derimod er den ugyldig, hvis den indeholder flere Navne. 
daterne skulle være saa bestemt betegnede ved Fornavn, Stilling Iler Bopæl, at 
ikke kan finde Forveksling Sted med nogen anden valgbar Person. Er nogen af 
paa Listen opførte Kandidater ikke valgbar, eller er han saa utilstr kkeligt 
at Valgbestyrelsen ikke kan skønne, til hvilken valgbar Person der s gtes, 
hans Navn af Listen. 

Saafremt Valgbestyrelsen finder Grund til at erklære en Kandidatliste 
ugyldig eller til at stryge noget Navn af Listen, skal dets Kendelse tilføres V 
tokollen. En Udskrift af Kendelsen skal før Valgets Begyndelse meddeles den 
som har besørget Indleveringen. 

De af Valgbestyrelsen godkendte Kandidatlister mærkes hver med sit 
(A. B. C. osv.), og paa hver Liste sættes Nummer (1, 2, ::l, osv.) foran u_.,,., .. , ... 
Navne i den Rækkefølge, hvori de af Stillerne ere opførte. 
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For s:ut vidt der til Formanden for Valgbestyrelsen til den i 2det Stykke fore- Nr. 126. 
skrev Tid kun er indlevereteen gyldig Kandidatliste, betragtes de pan, samme opførte 2l\-11 d~ aJ. 
Kandid er som valgte uden Afstemning. 

§ 11. 
Valgb tyreisen tilvejebringer til Brug ved Valget Stemmesedler og dertil pas

sende Konvolut r i fornødent Antal. De saaledes tilvejebragte Stemmesedler og Kon
volutter skulle a e haves til Stede ved Valget. Afstemningen foregaar ved Afgivelse 
af saadanne Stemn sedler, indlagte i de dertil hørende Konvolutter. 

Stemmesedle skal i tydeligt 'l'ryk indeholde Betegnelserne "Valgliste A", 
"Valgliste B", "Valgh e C" o. s. v. i saa mange Linier, som der er Kandidatlister; 
hver Valgbetegnelse ska staa i en Linie for sig. og hver 2 Valgbetegnelser skulle 
være indbyrdes adskilte ed en trykt vandret Streg. Intet andet Ord eller Bogstav 
og intet Navn, Tal eller Te n maa være pauført nogen Stemmeseddel enten ved Tryk 
eller ved Skrift eller paa an n l'Iaade. 

Konvolutterne skulle v re uigennemsigtige og saaledes tildannede, at de helt 
dække den indlagte Stemmesod l. Paa hver Konvolut skal være trykt eller stemp
let Valgets Aar og Dag. Intet a let Navn, Ord, 'l'a1 eller Tegn maa være paaført 
nogen Konvolut enten ved 'l'ryk elle ved Skrift eller paa anden Maade. 

Byraadet tilvejebringer endvi re en Stemmekasse og et Stemmerum af den 
nedenfor angivne Beskaffenhed eller, hv flere behøves, det fornødne Antal deraf. 

Stemmerummet skal være et ved pstilling eller Oph~engning dannet Rum af 
saadan Beskaffenhed, at en Mand kan sta oprejst deri uden at kunne ses af nogen 
udenfor Rummet værende Person. Stemmer nmet skal være tilstrækkelig lyst til, at 
Skrift tydeligt kan læses derinde; det skal vær forsynet med almindeligt sort Blyant 
og en fast Plade til Underlag ved Skrivning. 

Stemmekassen skal være aflaaset og saaled indrettet, at ingen Stemmeseddel 
kan udtages af den, uden at Kassen aabnes. 

§ 12. 
Paa Valgstederne skulle fra Valghandlingens Begyncl~lse Kandidatlisterne findes 

opslaaede trykte eller tydelig skrevne og mærkede med deres Bogstav. Ligeledes skal 
der findes opshtaet en trykt Vejledning for Vælgerne, indeholelende det væsentlige af 
de i nærværende Lovs §§ 5-18 indeholdte Bestemmelser. --

§ 13. 
Valghandlingen aabnes af Formanden med at bekendtgøre Na 1ene paa Valg

bestyrelsens Medlemmer, det Antal Medlemmer, der skal vælges, og de · 
§ 11 modtagne Lister; han foreviser den Kasse, hvori Stemmesedlerne 
lægges, saaledes at det kan ses, at den er tom. 

Under Tilsyn af Valgbestyrelsens Formand føres en V algprotokol, der ml være 
!Mili'Oflller4~t af Byraadet. I Valgprotokollen optegnes det væsentlige af, hvad ved-

Valghandlingen, navnlig Antallet af indleverede Lister og Navnene paa 1ver 
Kandidater i den paa Listen opførte Orden, 'l'allet af de til Brug ved Va et 

Stemmesedler og Konvolutter, 'l'allet af afgivne gyldige Stemmesedi , 
af afgivne ugyldige Stemmesedler, 'l'allet af Stemmer paa hver Kandidatlist 
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Nr. 126. sam Navnene paa de valgte Kandidater merl vedføjet Listebetegnelse. ]1~fter Valgets 
ii~j~ Afslu ing opbevares Valgprotokollen af Byraadet. 

il Valgmødet staar Adgangen aaben for enhver, dog at Valgbestyrelsen kan 
bestemme at der i det Værelse, hvori et eller flere Stemmerum ere anbragte, ikke 
under Afst ningen foruden de derved ansatte Valgbestyrelsesmedlemmer maa opholde 
sig andre en de med Afgivning af Stemme sysselsatte og de paa Adgang til Stemme
givning venten e Vælgere, hvilke sidstnævntes 'l'al kan begrænses efter, hvad Ordenen 
kræver, samt ndidaterne og 2 Stillere for hver Liste. De tilstedeværende ere 
pligtige til at ret sig efter Formandens nærmere Bestemmelser. 

Vælgerne fr mtl·æde efterhaanden, som de selv ville, og som der bliver Lej
lighed til at modtage deres Stemmesedler. Efter at Valgbestyrelsen har forvisset sig 
vm, at den fremtræde e er den, han opgiver at være, og at han staar opført paa 
Valglisten, erholder V æ eren en Stemmeseddel og dertil hørende Konvolut og gaar 
ind i Stemmerummet, hvo ingen andre maa være til Stede. Her sætter han paa 
Stemmesedlen et Kryds ve Bogstavet for den Liste, som han vil stemme paa, og 
lægger Stemmesedlen i Konv utten, hvorefter han straks gaar ud af Stemmerummet 
og leverer Konvolutten med < n indlagte Stemmeseddel til Formanden, som i Væl
gerens Paasyn nedlægger Konv utten i Kassen uden at undersøge dens Indhol<l. 
Et af Valgbestyrelsens Medlemme · gør i Valglisten Bemærkning ved hver Vælger, 
der har afgivet sin Stemmeseddel, o et andet af Valgbestyrelsens Medlemmer optegner 
i fortløbende Række de samme Vælge s Løbenummer og Navn. Enhver Vælger, der 
vil deltage i Valget, maa personlig mød 

Ifald en Stemmeseddel eller Ko volut efter Udlevering t_g Vælgeren, men 
inden Nedlægning i Stemmekassen, findes ub gelig eller bliver af Uagtsomhed ubrugelig
gjort, kan den paagældende Vælger gaa til ge til Stemmelisteføreren og, naar han 
tilfredsstillende forklarer det skete og tilbagele rer saavel Stemmeseddel som Konvolut, 
faa dem ombyttede. 

Ifald en Vælger fremfører for Valgbestyr sen, at han ikke er i Stand til at 
foretage Afstemningen paa den foreskrevne Maade, Valgbestyrelsen skønner, at det 
saaledes fremførte er rigtigt, skal et dertil særlig u< ·:tlgt Medlem af V algbcstyrclsen 
eller en dertil af Valgbestyrelsen særlig tilforordnet Vælger yd e den paagældende 
Vælger fornøden Bistand ved Stemmegivningen, hvoryed < tillige de nødvendige Lem
pelser i den foreskrevne Fremgangsmaade maa foretages. 

§ 14. 
Naar ingen Vælger mere efter Kl. 8 (jfr. § ~) forlanger < afgive sin Stemme

!:.eddel, erklæres Stemmegivningen for sluttet, dog at V algbesty Isens Medlemmer 
umiddelbart deqJaa have Ret til a,t afgive deres egne Stemmesedler. 

Ingen Vælger, som har afgh et Stemme, skal være pligtig for etten i nogen 
Sag at opgive, hvem han har stemt paa, eller om han har stemt for eller imod en 
Valgkandida t. 

Intet Medlem af Valgbestyrelsen eller nogen anden, som ifølge § 13 har Ret 
til at være til Stede i det Værelse, i hvilket Stemmesedler modtages, maa under Afstem 
ningen give nogen Vælger Raad, Anvisning eller Opfordring med Hensyn til, paa 
Liste han skal stemme. Ej heller maa nogen af dem nogensinde give nogen 
UndeiTetning om, hvad han paa Stemmestedet maatte have erfaret med Hensyn 
hvilken Kandidat en Vælger har givet sin Stemme. 
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Overtrædelse af nogen 
simpelt Fængsel. 

af disse Bestemmelser straffes med Fængsel, ikke under Nr. l2fi. 
27de 

et er forbudt gennem Partiburarmer eller paa anden Maade at føre systematisk 
Kontrol d, at Vælgerne møde og afgive Stemme. 

Ove trædeise heraf straffes med Bøder fra 100 til 1,000 Kr. Sagerne herom 
behandles so offentlige Politisager, og Bøderne tilfalde Thorshavns kommunale Un
derstøttelseskas e. 

§ 15. 
Stemmeopt lingen foregaar offentlig. Den finder Sted straks efter Stemme

givningens Slutning. 

§ lfi. 
ingen aabner Valgbestyrelsens Formand Kassen, udtager 

Stemmesedlerne en for en Konvolutterne og oplæser dem lydelig, hvorefter de hen
lægges og samles paa eet St l. En Stemmeseddel er ugyldig, hvis der er stemt paa 
andet end en af Kandidatlist ·ne. Indeholder en Konvolut flere end een Stemme
seddel, er dens Indhold ug digt. En Stemmeseddel er endvidere ugyldig, 
l) naar det ikke med SikkerH d fremgaar, hvilken af Listerne Vælgeren har 
villet give sin Stemme, 2) naar Be affenheden af Stemmesedlen eller den Konvolut, 
der har omgivet den, giver Grund ~· at antage, at Stemmesedlen ikke er en af en 
Stemmelistefører udleveret og i et Ste erum mærket Stemmeseddel, 3) naar der paa 
Stemmesedlen eller Konvolutten findes s ·evet, tegnet eller paa anden Maade anbragt 
noget, hvorved det findes forsætlig tilken givet, hvem den stemmende er, eller der 
overhovedet ved en Behandling, som kun ka antages at være foretagen af Vælgeren, 
findes forsætlig at være givet Stemmesedlen e Særpræg. 

Efterhaanden som Stemmesedlerne oplæs s af Formanden, optegne Medlemmer 
af Valgbestyrelsen, hvor mange Stemmer der fal er paa hver af Listerne. Efter at 
alle Stemmesedlerne ere oplæste, meddeler den e e af Listeførerne lydelig de paa 
hans Liste optegnede Stemmetal og den anden Lis fører ligeledes lydelig, om de 
stemme overens med de paa hans Liste gjo1'te Opt 1elser. Viser der sig nogen 
Uoverensstemmelse, gennemgaas Stemmesedlerne paa ny til Berigtigelse af den ind
løbne Fejl. Endelig optælles samtlige Stemmesedler, og Tallet sammenholdes med 
den ifølge § 13 førte Fortegnelse over de Vælgere, der hav afgivet Stemmeseddel. 

§ 17. 
Efter at Valgbestyrelsen har forvisset sig om, at Valghan lingen er foregaaet 

paa lovlig Maade, sammenlægges alle de for hver Kandidatliste afgiv e Stemmer. Hver 
Listes Stemmetal deles derefter med l, 2, 3, osv., indtil hver List er delt med et 
'l'al saa stort som det Antal Medlemmer, der i det højeste kan bh e den til Del. 
Det største af de saaledes fremkomne Delingstal giver den Liste, hvilk det er til
faldet, Ret til Medlem Nr. l, det næststørste Delingstal giver den Liste, det er til
faldet, Ret til Medlem Nr. 2 og saaledes fremdeles, indtil alle Medlemmer e e valgte. 
Ere Delingstallene lige store, gør Lodtrækning Udslage~./' Af hver enkelt Liste dtages 
de valgte Medlemmer efter den Orden, hvori de paa Listen ere opførte; Navn paa 
clem, der allerede ere valgte paa anden Liste, overstreges, · Er en Kandidatliste uclt nt, 
naar der tilkommer den en Repræsentant, tages denne af den Liste, som derefter h · 
det højeste Tal. 
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§ 18. 
Saafremt kuri een skal vælges, foretages Valget som Flertalsvalg, men i øvrigt 

· de ovenfor givne Regler. 

§ 19. 
der er valgbar til Byraadet, er pligtig til at modtage Valg til samme, 

medmindre ha har opnaaet en Alder af 60 Aar eller ifølge sin Helbredstilstand, 
Fo1Tetninger eller eslige maatte have anden skellig Grund til at ønske sig fritagen 
for Valget, hvilket a res af Valgbestyrelsen eller, for saa vidt han maatte være 
utilfreds med dennes Af else, af Byraadet. Den, som i mindst 6 Aar uafbrudt har 
været Medlem af Byraadet, al dog ikke være pligtig at modtage Valg før efter Ud-
løbet af et lige saa langt Tidsr som det, hvori han har været Medlem af Raadet. 

Den, som har noget at a e over ved den foregaaede Valghandling eller i 
Anledning af de under samme afsagte endelser, maa, for at hans Anke kan komme 
i Betragtning, indgive sin Besværing s 'ftlig til Byraadet inden 8 Dage efter, at 
Valghandlingen har fundet Sted. Inden 14 age efter Besværingens Indgivelse afgør 
Byraadet da Sagen, efter at Valgbestyrelsen ha aft Lejlighed til at afgive sin Erklæ
ring derover. Byraadets Kendelse kan inden 14 ge efter dens Afsigelse indankes 
til Justitsministeren. - Naar ordentlige Valg ere fo agne, fratræde de ældre Med
lemmer af Byraadet først, efter at de mulig indkomne agE:> r over de nye Valg paa 
ovennævnte Maade ere afgjorte af Byraadet. 

Hvis et Medlems Valg ved den derom endelig tagn 
eller vedkommendes Vægring ved at modtage Valg erkendes ettiget, betragtes 
hans Navn som ikke opført paa den paagældende K.andidatliste, og af de øvrige 
Kandidater, som under denne l!'orudsætning vilde have været gyldig va t, erklæres 
derefter for Medlem. Naar i de anførte 'rilfælde den nævnte Fremgangsm de ikke 
kan finde Anvendelse, bliver Omvalg snarest muligt at foretage med Benyttelse af de 
sidst berigtigede Valglister. 

A .. ..d ti Ys-/7~ § 20. 
flY"''" /"l D'tl paa en Liste ved et almindeligt Valg opførte Kandidater, der ikke erklæres 

algte, betragtes som Suppleanter for de valgt~ af samme Liste i den Rækkefølge, 
n de ere opførte paa Listen, og træde i den angivne Orden i Stedet for de 

valgte som lemmer af Byraadet, hvis nogen af disse i Valgperiodens Løb maatte 

li Ir/. a~aa ved Døden r udtræde af Raadet. 
·/Mil· rfl~t Viser det sig v indtrædende Ledighed, at der ikke efter den angivne Regel 

kan ske Besættelse af den dige Plads som Medlem, vil der være at afholde Del-
fyldningsvalg efter paa ny berig de Valglister, medmindre Byraadet med Enstem-
mighed beslutter, at saadant Valg ikke al afholdes. 

Dersom nogen i Løbet af den Tid, r hvilken han er valgt, skulde begære 
at udtræde af Byraadet, afgør dette, hvorvidt s an Begæring kan tages til Følge. 
Byraadet bestemmer fremdeles, hvorvidt noget Medlem kal udtræde eller midlertidig 
udelukkes af Raadet paH. Grund af Omstændigheder, som · de betage ham Valgbar· 
heden. Det samme gælder, hvis et Medlem af Byraadet har gjort sig skyldigt i 
Overtrædelse af eller Vægring ved at opfylde sine Pligter i bemeldte hans 
som gør hans Udtrædelse nødvendig. Dog staar det den, der imod sin Villie uu,,.u ..... ~ 
n.f Raadet, frit for at indanke dettes Beslutning for Justitsministeren, ved hvi 
stemmeise det da har sit Forblivende. 
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§ 21. 
yraaclcts Formand leder Forhandlingerne i Raadets Møder og paaser, 

slutninge ne rettelig indføres i Forhancllingsbogen. 

Nr. 1211. 
at Be- 27dc 

Maj. 

B ·aadet kan tage gyldig Beslutning, naar mindst Halvdelen af dets Med
lemmer er 'l Stede. Alle Beslutninger tages efter Stemmeflerhed. Falder der ved 

lige mange Stemmer for og imod, er Afstemningspunktet forkastet. 
emmelighed ved Valg gør Lodtrækning Udslaget. Byraadcts Møder 

ere offentlige; en lte Sager kunne dog forhan<lles for lukkede Døre, naar saadant af 
Raadet vedtages. 

Ved hvert A s Begyndelse kundgøres det for Byens Indvaanere, naar og hvor 
de ordentlige Møder a oldes.. Overordentlige Møder afholdes, naar Formanden finder 
det fornødent, eller min t Halvdelen af Medlemmerne forlanger det. Formanden be
stemmer da Tiden for Mø ts Afholdelse og sammenkalder Medlemmerne. 

Forinden Møderne u derretter Formanden, saa vidt muligt, Medlemmerne om, 
hvilke Genstande der vil ko me til Forhandling. Forhandlingsbogen underskriYes 
ved hvert Mødes Slutning af alle ilstedeværende Medlemmer; ethvert af disse er beret
tiget til deri at faa sin afvigende ening kortelig indført. - I øvrigt vedtager Byraadet 
selv sin :B'orretningsorden. 

§ 22. 
Det Staten tilkommende 'l.'ilsyn m d den kommunale Forvaltning udøves gennem 

Landfogclen. Han kan overvære alle Byr adets Møder og skal senest Aftenen forud 
have Meddelelse om de Sager, som i hvert M e skulle bringes under Forhandling. Dog 
skal et Møde kunne afholdes med kortere V a el, eller Beslutning kunne tages om en 
Sag, som ikke har været optaget paa Dagsorden , naar Landfogden udtrykkeligt med
deler Samtykke dertil. Byraadets Formand skal st ks efter hvert Møde skriftligt med
dele ham de tagne Beslutninger. Fineler han, at e1 tagen Beslutning overskrider den 
Byraadet tilkommende Myndighed eller i andre Henseen r er stridende mod Lovgivningen, 
eller at den gaar ud paa n.t træffe en for Kommunen rdærvelig Foranstaltning eller 
at nægte Opfyldelsen af en Kommunen paahvilende Pligt, skal han gøre skriftlig Ind
sigelse derimod, og Sagen skal da af Byraadet tages unde fornyet Overvejelse. Op
naas da ikke Overensstemmelse, skal han ved Skrivelse til B ·aadets Formand erklære 
Bestemmelsen midlerticlig sat ud af Kraft. Herom gør han sna cst muligt Indberetning 
til Justitsministeren, der da afgør Sagen. En Genpart af Indbero 1ingcn tilstillos sarn
tidig Byraadet. 

§ 23. 
'l'horshavns Fattigforstanderskab ophæves. 
Bestyrelsen af den i Lov om Fattigvæsenet paa Færøerne af l April 189~ 

§§ 13-16 omhandlede kommunale Understøttelseskasse overgaar til et sæ igt Raad, 
bestaaencle af Sognepræsten og 2 andre Medlemmer, af hvilke Byraaclct v. er det 
l'nc af sin egen Midte, medens det andet Medlem vælges af de valgberettige e Be
boere i Kommunen paa den for Valg af Medlemmer af Byraadet foreskrevne 1\laade 
og ordentligvis samtidig med et Valg til Byraadet. Valgene gælde for 4 Aar. I 
øvrigt har det sit Forblivende ved de i fornævnte Lovbestemmelser indeholdte For

ifter. 

Fattigforstanderskabets øvrige Forretninger henlægges under Byraadet. De 
Regler for Fattigvæsenets Bestyrelse fastsættes i Kommunens Vedtægt. 
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§ 24. Nr. 126. 
27dc 
Maj. Bestyrelsen af Skolevæsenets Indtægter og Udgifter samt overhovedet dets 

Kasse- og Regnskabsvæsen overgaar til Byraadet. Indtil en endelig Adskillelse af 
Skolefm ens Kapitaler finder Sted, faar Byens Skolevæsen af bemeldte Fond et aar
ligt Tilsk af 640 Kr. Det tilkommer Byraadet at gøre Forslag til Besættelse af 
Lærererobe rne ved Kommuneskolen og at bringe den anordnede Skoletvang til An
vendelse. D ·imod udføres det nærmere Tilsyn med Skoleundervisningen og Lærernes 
Embedsførelse f en Skolekommission, bestaaende af Sognepræsten og 2 af Byraadet 
for et 'ridsrum L 4 Aar valgte Medlemmer, af hvilke i det mindste det ene skal væl
ges af Raadets ege Midte. Kommissionen vælger selv sin Formand og sammentræder, 
naar nogen af Med mmerne anser det fornødent. 

Kommunens ærere kunne ikke vælges til Medlemmer af Skolekommissionen. 
I alle Spørgsm l vedrørende Undervisningen i Skolen, saasom om Skolegangs

ord enen, om Ferier, om æse- og Timeplanen, om Anskaffelse af nye Læremidler, om 
Oprykning til en højere lasse, skal Skolekommissionen, forinden den for sit V ed
kommende tager Bestemmel , give Førstelæreren Lejlighed til over for Kommissionen 
mundtlig eller skriftlig, om h maatte ønske det, at fremsætte og begrunde sine An
skuelser om Sagen. For saa ·d t Erklæringen afgives skriftlig, vil den ved eventuel 
Forelæggelse for Byraadet eller erordnede Skolemyndigheder af Sagen være at ved
lægge denne. 

§ 25. 
Bestyrelsen af Havnevæsenet lenlægges under Byraadet. Bestemmes det i 

Vedtægten, at dets umiddelbare Forva ing skal overdrages til et staaende Udvalg 
paa Byraadets V egne, kan Raadet beskik enkelte ulønnede Mænd uden for sin egen 
Midte, naar de dertil ere villige, til Medlem er af dette Udvalg . 

• Justitsministeren kan paabyde, at Ha ens Indtægter og Udgifter skulle holdes 
adskilte fra Kommunens almindelige Kasse, o at dens Midler kun skulle kunne an
vendes til Bedste for den selv. Han kan paal ge Byraadet for Havnekassens Reg
ning at træffe saadanne Foranstaltninger, som ma tte være fornødne for at sikre Ind
sejlingen til Havnen eller Skibes Henliggen i denne. 

Ministeren kan bestemme, at Byraadet aarh inden en af ham fastsat Frist 
skal indsende til ham et Overslag over Havnens Indt ter og Udgifter for det kom
mende Kalencleraar. Finder Ministeren da, at der bør foretages andre eller større 
Arbejder ved Havnen, end i Byraadets Overslag foreslaa t, og der i Havnekassen 
haves Midler til saadanne Arbejders Udførelse, eller saada e Midler dog kunne til
vejebringes uden særligt Tilskud fra Kommunen, kan han, ter at have indhentet 
Byraadets nærmere Erklæring, bestemme, at saadanne Arbejder skulle udføres, og at 
Overslaget derefter forandres. Afvigelse fra det af Ministeren bil igede eller fastsatte 
Overslag tilstedes kun med Ministerens Samtykke; uden dette kdn ej heller nogen 
Gæld stiftes for Havnen eller nogen den tilhørende fast Ejendom afhændes. Ministeren 
kan fordre, at der for ham aflægges særskilt Regnskab over Havnens Indtægter og 
Udgifter. 

§ 26 • 
. Justitsministeren er bemyndiget til, efter at have indhentet Byraadets Betænk

ning, u.t fastsætte et Reglement for Havneforvaltningen samt Takster, gældende for et 
'l'idsrum af 5 Aar, for Benyttelsen af Havnen og af den tilhørende, i Havnen eller 
paa Reelen beliggende Fortøjningsredskaber o. lign. Forandring af Taksterne kan 
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i bemeldte Tidsrum kun foretages af 1\Iini;,teren med Byraadets Samtykk<'; Nr. 126 . 
skal han være berettiget til at tilstaa Lempelser og Undtagelser, saasom en pas- FJ~c 

Moderation i Afgifterne, for Dampskibe, der passere i regelmæssig Postfart. aJ. 

Et Reglement for Benyttelsen af Havnen og Reden ved 'l'horshavn i Henhold 
til Lov Udfærdigelse af reglementariske Bestemmelser for Benyttelsen af Havne 
m. m. af Januar 1875 kan stadfæstes af Justitsministeren. 

§ 27. 

4 af Byraadet 
skal fremtidig bestaa af Landfogden som Formand og 

et 'l'idsrum af 4 Aar valgte Medlemmer. 'l'o af disse udvælges 
blandt Byraadets -"u•<>.LU 

Byraadet ligeledes de Medlemmer af Sundhedskommissionen, som efter 
de hidtil gældende ere blevne valgte af Kommunalbestyrelsen. 

Ved Byraaclets af to eller flere Medlemmer til Kommissioner, Udvalg, 
Bestyrelser eller · Forholdstalsvalgmaaden anvendes, naar saadant kræves 
af noget Medlem af 

Byraadet udnævner 
Politibetjente og Vægtere 
kunne afskediges af denne uden 

§ 28. 
ediger de kommunale Embeds- og Bestillingsmænd. 

af Byraadet efter Landfogdens Indstilling, men 
Samtykke. 

Kommunens Regnskabsaar er .n.~wnaeJmareli 
Inden hvert Aars l. Oktober efter et af Justitsministeren foreskrevet 

Skema, et Overslag over Kommunens og Udgifter for det næste Aar. Vette 
Overslag foretages derefter til to B i Byraadet med mindst 8 Dages Mel-
lemrum imellem hver Behandling. Ved 2den unelergives det Post for Post 
Byraadets Drøftelse og Beslutning og afgiver den Form, hvori det af Byraadet 
ved denne Behandling vedtages, den bindende for Størrelsen af næste Aars kom-
munale Skatteudskrivning og overhovedet for næste kommunale Forvaltning, uden 
at højere Stadfæstelse, med de i § 30 angivne u'"'''""'''"'"''"' udfordres. Overslaget 
fremlægges inden l. N overober til offentligt Eftersyn i Dage. 

Bliver der senere Spørgsmaal om nogen Udgift, enten ligger uden for 
Overslaget eller ikke kan afholdes af det paa Konto i Overslaget an-
slaaede Beløb, kan Beslutning herom kun tages af Byraadet, at Sagen har fore-
ligget til Overvejelse for samroes Medlemmer 8 Dage forinden 1\føde, hvori Beslut-
ning tages, medmindre Udgiften er ligefrem paabudt ved Lov, det i Overslaget 
opførte Beløb klarlig kun var kalkulatorisk. Ere de Midler ikke 
tilstrækkelige til at dække de forøgede Udgifter, tager B 
hvorvidt det manglende skal tilvejebringes ved Laan eller ved 
højeise af de i Hoved- og Tillægsligningen opførte Beløb. ,Jn<:t.it"·mn•i<:1r"""'~"' 
hertil udfordres kun, for saa. vidt de i efterfølgende § 30 foreskrevne 
raadets Myndighed vilde blive overskredne ved Optagelsen af saaclant 
den forøgede Skatteudskrivning. 

§ 30. 
Uden Justitsministerens Samtykke kan Byraadet ikke noget Aar uclsk 

højere samlet Skattebeløb end Gennemsnittet af det samlede Beløb af 
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Nr. 126. Sk ttcr i de 3 nærmest foregaa ende Aar, med Tillæg af en Ji.,emtedel, sanledes at det 
2M7d.e Belø som herudover med Justitsministerens Samtykke i noget Aar udskrives, ikke aJ. 

medta es ved paafølgende Beregning over de sidste 3 Aars Gennemsnitsbeløb. Ej 
heller k Byraadet uden Justitsministerens Samtykke forbruge af Kommunens Kapital-
formue, hænde eller pantsætte Kommunens faste Ejendomme eller erhverve nye 
faste Ej en roe, for saa vidt Købesummen for saadanne i Regnskabsaaret tilsammen 
overstiger l Kr., optage Laan af større Beløb eller paa længere Tid, end at de 
kunne tilbageb ales af det følgende Aars Indtægter, eller forny saadanne Laan eller 
vedtage en For ngelse af den 'l'icl, hvori de skulle afbetales. Kræver Sagen en 
hurtig Afgørelse, n denne træffes af Amtmanden, som uopholdelig foretager Ind
beretning derom til ustitsministeren. 

Fremdeles U< ordres Justitsministerens Samtykke til Stiftelsen af nyt Fælles
skab imellem Komronn n og andre Kommuner i Henseende til Beuyttelsen af 'l'ing
og Arresthuse, Sygehuse g lignende Indretninger saavel som til Ophævelsen af be
staaende Fællesskab i diss Henseender. 

§ 31. 
uens Fornødenheder, for saa vidt de ikke dækkes 

af andre Indtægtskilder, lil!nes ifterne til Skolevæsenet, Fattigvæsenet og Skyds-
væsenet paa Beboere efter Formue og Lejlighed. 

4~~·~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
//. 4/Kfo;Keæ:Htaften. 

M · 1' Forandringer i disse Bestemmels efter Byraadets Indstilling bifalcles 
af Justitsministeren. 

§ 3 
Ligningen paa Formue og Lejlighed - samt, indtil anderledes bestemmes 

ifølge § 31, sidste Punktum, paa Bygninger - foretages af en IJigningskommission, 
bestaaende af 5 Medlemmer; ved Vedtægt kan fedlemmernes Antal forhøjes til 7 
eller 9. De ordentlige Valg til Kommissionen fore ages samtidig med Valget til By
raaclet. Med Hensyn til Valgret, Valghar hed, l!.,un · onstid, Fremgangsmaaden ved 
Valgene m. v. gælde de samme Regler som med ensyn til Valg af Byraadets 
Medlemmer. 

Ligningskommissionen vælger selv sin Formand f sin egen Midte. .Med 
Hensyn til dens Be lutrringer og Afstemninger forholdes ~er de i § 21 indeholdte 

Bestemmelser. \ 
§ 33. 

Mell Undtage! e af l\Iedlemmerne af Byraadet kan ingifl, som er pligtig at 
modtage Valg til dette, undslaa sig for at modtage Valg som Me'cllem af Lignings
kommissionen, medmindre han i mindst 6 Aar efter hinanden lilir opfyldt dette 
Hverv. Han er da fritagen for samme i lige saa langt et 'l'idsrum som det, hvori 
han bar opfyldt Hvervet. 

§ 34. 
{ Blandt Byraaclets Medlemmer eller andre til Byraaclet valgbare Indvaanere 

udnævnes for 4 Aar ad Gangen en Overligningskommission, bestaaende af en af 
Justitsministeren valgt Formand og 2 af Lagtinget valgte Medlemmer samt hen
holdsvis l og 2 af de nævnte Myndigheder valgte Suppleanter, der i de paagældende 
Overligningskommi særers midlertidirre Forfald trrode i deres Sted. Om Forpligtelsen 
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til at modtage Udnævnelse hertil gælder det samme. <;om i § 19 bestemt om F.or- Nr. 126. 

IJlig lscn til at modtage Va.lg som Medlem af Byraaclet. Velnævnes noget Medlem 27tlc Maj. 
af Li0 ingskommissionen til Overligningskommissær, mltræder han af bemeldte Kom-
mission. Ej heller maa nogen, som allerede er Ovcrligningskommissær, vælges til 
Medlem a; Ligningskommissionen. 

l 

§ 35. 
· gningen paa Formue og Lejlighed skal i Ligningslisten anføres det 

Beløb, hvortil .ver Skatteyders Indtægt i det forudgaaende Kalenderaar af Lignings
kommissionen er nslaaet. 

§ 36. 
Under Lignin en paa Formue og Lejlighed inddrages enhver, som har fast 

Ophold i Kommunen. an ansættes der til fuldt Bidrag efter sin hele økonomiske 
Stilling, medmindre ha tillige i Skatteaaret har fast Ophold i en eller flere andre 
Kommuner i Riget, i hvil t Tilfælde han i hver af Kommunerne kun kan ansættes 
til forholdsmæssigt Bidrag, der navnlig bliver at fordele efter den Tid, han har 
personligt Ophold i hver af ommunerne. Fast Ophold af kortere Varighed end 3 
Maaneder kommer ikke i Betra tning. 

Justitsministeren afgør, vorvidt Udlændinge, der, uden at drive borgerligt 
Erhverv, tage Ophold i Kommunen, ere skattepligtige. 

§ 37. 
Den aarlige Slmtteligning foret es i November Maaned. Den derefter for

fattede Ligningslis te, hvortil tillige skal ·es en Fortegnelse over, hvad Skatteyderne 
i øvrigt, hver især, have at svare i Afgift til Kommunen, skal fremligge til Efter
syn paa et let tilgængeligt offentligt Sted eft forudgaaende offentlig Bekendtgørelse 
i den første Halvdel af December Maaned. raadet kan bestemme, at der i den 
sidste Halvdel af hvert Aars Juni Maaned skal foretages en Tillægsligning paa de 
Personer, som efter Hovedligningens Affattelse er tilflyttede Kommunen, og som ere 
skattepligtige i Henhold til § 36. Saadan 'l'illægsli ing skal fremligge til offentligt 
Efterswn, som ovenanført, i den første Halvdel af Juh aaned. 

Indsigelser imod den fremlagte Ligning paa rmue og Lejlighed - samt, 
indtil ændrede Bestemmelser ifølge § 31 i Slutningen træ es, tillige paa Bygninger
indgives skriftligt til Ligningskommissionen inden 14 Dage fter Udløbet af den Tid, 
i hvilken Ligningen har fremligget til Eftersyn. Inden andr 14 Dage har Lignings
kommissionen derefter skriftligt at tilkendegive de klagende, o nogen og da hvilken 
Forandring der indrømmes i Ligningen. Den af LigningskomiDI sionen herom tagne 
Beslutning kan inden yderligere 14 Dage paaankes for Overligning ommissionen, der 
<la inden en lifaaueds Forløb afgør Sagen endeligt (jfr. dog § 38). Indsigelser, der 
indkomme efter Udløbet af ovennævnte Frister, ere uden Betydning. 

Det staar enhver, som er ansat til Skat i Ligningen, frit for klage, ikke 
blot over sin egen Beskatning, men ogsaa over enhver andens, som er opt en i Lig
ningen, saavel som over, at nogen er forbigaaet i samme. Forinden no en Klage 
o.ver en andens Beskatning eller Forbigaaelse i Ligningen afgøres af Ligning~ommis
swncn eller Overligningskommissionen, skal der gives den, der er Genstand for IDagen, 
Lejlighed til at udtale sig over samme. 

Ingen kan hos Overligningskommis ionen erholde Nedsættelse i sit eller Fo -
højeise af en andens Skattebidrag, medmindre dette findes at være sat mindst 10 pCt. 
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Nr. 126. h 1holdsvis for højt eller for lavt. Ikke heller kan Overli~ningskommissionen optage 
ii~·~ i IJ~ ningen nogen i samme forbigaaet Person, hvis Skattebidrag ikke kan ansættes i 

J det 'ndste til det laveste Beløb, hvortil nogen anden allerede er ansat i Ligningen. 
ngen kan ved at indanke sin Skatteansættelse for Overligningskommissionen 

unddrage sig Forpligtelsen til at udrede den til Betaling forfaldne Del af Skatten. 
Naar Lign gskommissionens Ansættelse forandres, berigtiges det Beløb, som vedkont
mende Skat der forinden Forandringen har betalt, ved Tillæg til eller Fradrag i 
den næste Sk, tetermin, og, om fornødent, ved Tilbagebetaling af det erlagte eller en 
Del deraf. 

§ 38. 
pørgsmaal mellem 'r110rshavn og en anden Kommune paa Fær

øerne om Fordeling a en Persons Skattebidrag, afgøres det af Lagtinget. Opstaar 
Spørgsmaalet mellem 'I 01·shavn og en Kommune i det øvrige Kongerige, afgøres 
dette af Indenrigsminister . 

Anser nogen, der e sat i Skat i Thorshavn~ Kommune, sig ikke skattepligtig 
til denne, kan han bringe de e Spørgsmaal under Domstolenes Paakendeh;e. 

§ 39. 
De ifølge Ligningen udskre e kommunale Bidrag opkræves halvaarsvis ellet· 

fjerdingaarsvis i den 1\faaned af hve Halvaar eller hvert Fjerdingaar, som i Ved
tægten bestemmes. Hvad der ikke e betalt inden Udgangen af den paafølgende 
Maaned, bliver efter lovlig Omgang at fo ·anstalte inddrevet ved Udpantning. 

En afgiftspligtig, som ikke har fa; t Ophold i Kommunen, skal for Byraadet 
opgive en i Kommunen bosiddende Mand, de · indbetaler hans Bidrag. 

Er en afgiftspligtig fraflyttet Kommun inden Aarets Begyndelse, bortfalder 
hele den ham paalignede personlige Skat. De der fraflytter Kommunen i Aarets 
Løb, er kun pligtig til at udrede Skatten indtil U angen af det Fjerdingaar, i hvilket 
han flytter. Den, der optages paa Tillægsligningen, er kun pligtig at udrede Skat 
fra l. Juli. 

§ 40. 
V ed kgl. Anordning kan med de fornødne Lempels · de Regler sættes i Kraft, 

som i almindelige Love maatte findes om Beskatning af Selsk er, Stiftelser og udenbys 
boende Personer. 

§ 41. 
Det })aaligger Byraadet, og særlig dets Formand, at før nøje 'l'ilsyn med 

Kommunens Kassevæsen, følgelig at paase, at dens Skatter og andre ~Hægter rettcli~ 
og betimelig opkræves og i fornødent Fald inddrives samt, indtil Beløbet udkræves til 
Bestridelse af Kommunens Udgifter, forvares og efter Omstændighederne frugtbargøres 
paa behørig Maade. 

Byraadet er ansvarligt for de Kapitaler, Aktiver og andre Ejendomme, der 
tilhøre Kommunen. 

§ 42. 
For offentlige Licitationer, som Kommunen lader afholde over Udførelsen ~f 

Vejarbejder, Reparationer af Skoler og Fattighuse, Anskaffelse af Naturalydelser til 
Kommunens Brug og deslige, betales ikke Gebyr eller Afgifter. 
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§ 43. 
B ·aadet er pligtigt at tilvejebringe og meddele Regeringen de Oplysninger, 

e maatte forlanges om Folketal, Kvæghold og andre Forhold i Kommunen. 

§ 44. 

Nr. 12o. 
27de 
Maj. 

Kommun ns aarlige Regnskab, der affattes i størst mulig Overensstemmelse 
med det for Ove laget foreskrevne Skema og aflægges inden Udgangen af April 
l\iaaned i det paafø ende Regnskabsaar, bliver at henlægge til Eftersyn for Kommu
nens Indvaanere i l Dage paa et dertil bekvemt offentligt Sted. Regnskabet bør 
derefter med de til s mme hørende Bilag nøje gennemgaas af 2 Revisorer. Disse 
vælges paa 4 Aar af valgberettigede Beboere i Kommunen paa den for Valg af 
Medlemmer af Byraadet reskrevne Maade. Byraadet er forpligtet til at meddele 
Revisorerne de Oplysninger, som maatte udfordres til Bedømmelse af Regnskabets 
Indtægts- og Udgiftsposter. ter at Revisorernes Bemærkninger have været meddelte 
Regnskabsføreren til Besvarelse og videre regnskabsmæssig Omgang, paakender By
raadet i et Møde de fremkomne Isætteiser og meddeler Kvittering til vedkommende; 
dog kan ingen deltage i Paakendels af en Regnskabsudsættelse, som vedkommer den 
Forvaltning, i hvilken han som Me em af et staaende Udvalg eller ifølge et særligt 
ham overdraget kommunalt Hverv ha haft Andel. Erkender Regnskabsføreren eller 
nogen anden vedkommende ikke Rigtig eden af den afgivne Kendelse, for saa vidt 
denne gaar ud paa Pengeansvar for ham, an han forlange Spørgsmaalet herom afgjort 
af Domstolene. 

Samtlige Kommunen vedkommende R nskaber eller dog et tilstrækkeligt Ud
drag af samme blive, efter at de ere paakendte at offentliggøre ved Trykken. 

§ 45. 
Inden hvert Aars 30. September indsendes til Justitsministeren Regnskabet 

for det foregaaende Regnskabsaar med Revisionabemær ninger og derpaa afgivne Ken
delser. Kommer Ministeren ved Regnskabets Gennemsy eller paa anden Maade til 
Kunels1mb om, at Byraadet har foretaget ulovhjemlede Ud "fter eller nægtet at afholde 
Udgifter, som lovligt paahvile Kommunen, eller i anden ade overskredet sin Myn
dighed, træffer Ministeren i den Anledning de nødvendige F ·anstaltninger og kan, i 
fornødent Fald ved Domstolene, gøre personligt Ansvar gælden e mod dem af Byraa
dets Medlemmer, der have deltaget i de paagældende Beslutning 

§ 46. 
Forslag til den i §§ 3, 4, 23 og 32 ommeldte Vedtægt for Kom I unen vedtages 

ttf den nuværende Kommunalbestyrelse og indsendes til Justitsminister IS Billigelse 
inden l. September 190~. 

Boruden det i bemeldte Paragraffer foreskrevne optages i Vedtrogte 
stemmeise om de kommunale Embeds- og Bestillingsmænds Antal, Ansættelse, Afske
digelse, Lønningsvilkaar og Forretninger, dels nærmere Regler om Affattelsen f det 
u.arlige Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter, om Ordningen af Kon nu
nens Kasse- og Regnskab væsen, om Revisionsarbejdets Udførelse og om Udsættelser s 
Paakendelse. 

Fremdeles kan i Vedtægten gives nærmere Regler for Udførelsen af Skatte· 
samt overhovedet om ethvert Forhold i den kommunale Styrelse, sum det 

126. Lov uf 27. Maj om Byen Thorshams kommunale Styrelse. 



Nr. 126. 
27dc 
Maj. 

6te Juni. 560 Hl08. 

1aatte findes ønskeligt nærmere at ordne paa Grundlag af de i denne Lov indeholdte 
temmelser. 

Vedtægten, saaledes som den endeligt er billiget af Justitsministeren, trykkes 
og o ntliggøres. Den kan senere forandres eller forøges efter Forslag af Byraadet, 
som bil · es af Justitsministeren. 

§ 47. 
Denn Lov bliver at iværksætte saaledes, at den kan træde i fuld Kraft den 

1. fra hvilken Dag Lov af 16. Februar 1866 om Byen Thorshavns 
økonomiske Best else saavel som alle Bestemmelser, der ere i Strid med nærværende 
Lov, ophæves. 

V ed Lovens yærksættelse iagttages i øvrigt følgende Regler: 
Til Nytaar 19 fratræde samtlige Medlemmer af Borgerrepræsentationen; det 

af dens Medlemmer, hvis unktionstid vilde udløbe i August 1908, vedbliver at fungere 
til Nytaar 1909. Inden d l. December 1908 foretages efter de i denne Lov inde
holdte Bestemmelser Valg a Medlemmer til Byraadet. Samtidig vælges Medlemmer 
af Ligningskommissionen samt t Medlem af det i § 23 omhandlede Raad og 2 Revi-
sorer (§. 44). De omhandlede lg forberedes og ledes af den i Lov af 16. Februar 
1866 § 7 nævnte Valgbestyrelse. lager i Anledning af Valgene afgøres paa den i 
anførte Lovs § 9 foreskrevne Maade. 

Den i Efteraaret 1907 foretagn Skatteligning bliver tillige gældende for Ok
tober Kvartal 1908, saaledes at'Skatten for dette Kvartal opkræves med forholdsvis 
samme Beløb som Skatten for Regnskabsa et 1907-08. 

Regnskabsaarets Forandring (§ 29) 'udtræder den l. Januar 1909, san.ledes 
at der derefter aflægges Regnskab for Tiden fra l. Oktober 1907 til 31. December 
1908. Med dette Regnskabs Fremlæggelse, Revi · n og Decision m. v. {orholdes efter 
§§ 44-45. 

Inden den l. Oktober 1908 affatter Komm albestyrelsen et Overslag over 
Kommunens Indtægter og Udgifter for Aaret 1909. d Behandlingen af Overslaget 
saavel som Skatteligningen for det nævnte Aar forholde ~i øvrigt efter de hidtil gæl
dende Regler. 

Den nuværende Skolekommission og Bygningskommis :\.o n afgaa, saa snart By
raa(let har valgt Medlemmer af de tilsvarende nye Kommissi011e · hvilket skal ske i et 
af Raadets første Møder. I et af sine første Møder vælger :yraadet ligeledes et 
Medlem af Raadet for den kommunale Understøttelseskasse; indtil da varetages de 
denne vedkommende Forretninger af det hidtilværende Fattigforstand-erskab. 

H vorefter alle vedkommende sig have at rette. 

Givet paa Amalienbot·g, den 27de Maj 1908. 

Under Yor Kongelige Haand og Segl. 

Frede~rik R. 
(L. 8.) 

Nr. 126. Lov af 27 Maj om Byen Thorshavns kommunale Styrelse. 

Alberti. 


