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§ 12.  Almannamál 
 
 
 A. Yvirlit  
 Játtanar yvirlit 
 Tús. kr. Netto Útreiðslur Inntøkur 
 Útreiðsluætlan  3.000 3.000   -  
 Løgu ætlan    -    -    -  
 Almannamál 3.000   -  
 12.21.6. Eldri og brekað............................................... 3.000   -  
 
 
 
 B. Játtanir  
 Útr. Innt. 
 - Tús. kr. - 
 12.21.6. Eldri og brekað  
 21.6.04. Eldrarøkt (Rakstrarj.)    J: 355.16   -    
 EYJ: 3.000   -    
 
Viðmerkingar: 
Enn einaferð líða okkara eldru medborgarar undir sparingum á eldraøkinum. Hesaferð var tað 
Hamragarður, sum skal spara 700.000 krónur, ið átti yvirskriftirnar í tíðindaflutninginum á 
røktarheiminum Hamragarði. 
 
Í aktuella døminum hava ætlaðu sparingarnar við sær, at starvsfólkini í køkinum ikki skulu vera til 
arbeiðis í vikuskiftinum, so búfólkini mugu eta upphitaðan mat. Umframt, at hetta er óvirðiligt fyri 
búfólkini, tekur hetta dýrabara røktartíð frá røktarstarvsfólkunum. Eisini er ætlanin at spara allar 
ítrívstímar burtur, so tað, sum kann geva lívsinnihald í gerandisdegnum, verður tikið frá fólki. Hesi 
viðurskifti kunnu vit als ikki góðtaka.  
 
Hamragarður er tó ikki eindømi. Somu tíðindi ganga um onnur røktarheim kring landið. Tað 
frættist, at á fleiri røktarheimum er starvsfólkaorkan somikið skerd seinastu tvey árini, at røktin er 
ikki nøktandi. Umframt at hetta er tyngjandi fyri búfólkini og teirra avvarðandi, so setir hetta 
starvsfólkini í eina sera trupla støðu, tí hóast tey leggja alla orku og nærlagni í arbeiðið, so sita tey 
eftir við kensluni av ikki at røkka til.  



 
Endamálið við hesi eykajáttanarumbøn er at hækka játtanina til røktarheim og sambýli kring landið, 
so øll búfólk fáa nýgjørdan mat í vikuskiftinum og tilboð um ítriv, umframt at øll heim fáa nóg 
nógvar tímar til náttarvakt og fysioterapi.  
 
Trupult er hjá uppskotsstillaranum at meta nágreiniliga um fíggjarliga tørvin, um hetta støðið skal 
røkkast á øllum røktarheimum og sambýlum. Tí verður heitt á Løgtingið um undir viðgerðini at 
nágreina fíggjarliga partin og at áseta røttu upphæddina á eykajáttanarumbønina, tá uppskotið 
kemur til 2. viðgerð.  
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