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Hoyringssvar til uppskot til løgtingslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í Tórshavn  

Almannaverkið hevur tann 28. september 2017 móttikið uppskot til løgtingslóg um at byggja tveir 

vardar bústaðir í Tórshavn til fólk við serligum tørvi. 

 

Almannaverkið tekur undir við uppskotinum, men hevur tó hesar viðmerkingar. 

 

 

Viðmerkingar til sjálvt lógaruppskotið 

Í § 1 í lógaruppskotinum verður sagt, at talan er um at byggja tveir vardar bústaðir í Tórshavn. Tá annar 

helst fer at liggja á økinum hjá sambýlinum á Mýruni, ið liggur í Hoyvík, vil Almannaverkið viðmæla, at 

orðingin verður broytt til “í høvuðstaðarøkinum” ella líknandi orðing. 

 

Viðmerkingar til funktiónsanalysuna  

Í lógaruppskotinum verður heitið “vardir bústaðir” brúkt, men í funktiónsanalysuni verður heitið 

“sambýlir” brúkt. Hetta hóast tað framgongur, at íbúðirnar, sum eru 50 fermetrar, mest eru at líkna við 

búfelagsskap, tí bústaðurin liggur atskildur frá felagsøkjum/starvsfólkaøkjum. Bæði sambýli og 

búfelagsskapur rúmast innan hugtakið vardir bústaðir. Tí er tað ógreitt fyri Almannaverkinum um talan 

er um tvey sambýlir, ella eina samanseting av sambýli og búfelagsskapi. Helst hevði verið betri, at 

hugtakið “vardur bústaður” var brúktur í staðin fyri sambýlir. 

Í funktiónsanalysuni stendur, at sambýli eru fyri borgarar, sum í størri mun hava tørv á at hava 

starvsfólk um seg allan dagin ella fólk, sum ynskja ein tættan felagsskap við onnur. Almannaverkið 

ynskir, at orðingin “hava tørv á” verður sett inn í staðin fyri “ynskja”. 

Málbólkurin stendur at vera fólk við menningartarni, ið hava tørv á støðugari hjáveru alt samdøgrið. 

Almannaverkið ynskir, at orðingin verður nærum alt samdøgrið. 
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Innihald 

Sambært uppskotinum skulu íbúðirnar á 50 fermetrar ligga fyri seg sjálvar og ikki vera saman bygdar 

við restina av sambýlinum. Almannaverkið vil viðmerkja, at um eindirnar vera av spjaddar so verður 

tørvur á størri starvsfólkanormering, og harvið størr rakstrarútreiðslum. 

 

Sjálvstøðugar íbúðir 

Í lýsingingini av íbúðunum á 50 fermetrar stendur, at íbúðin skal fevna um inngongd/dur, køk/stovu og 

baðirúm. Almannaverkið væntar, at íbúðin eisini hevur kamar. 

 

Køkur/stova í einstøku eindunum 

Í mun til felagsrúm/køkar ynskir Almannaverkið, at fasilitetirnir ikki verða lagdir alt ov fastir, tá tað enn 

ikki er greitt, hvør málbólkurin verður.  

Almannaverkið ynskir harafturat, at tað verður ein foldihurð e.l. millum felagskøk og felags 

uppihaldsrúm. Hetta soleiðis, at til ber at skilja rúmini at eftir tørvi. 

 

Felags fasilitetir fyri alt sambýlið 

Almannaverkið metir tað verða neyðugt, at talið av skápum (lockers) í starvsfólka umklæðingarrúmum 

verða 25 heldur enn 20. Hesi kunnu verða ca. 80 cm høg 

 

Onnur atlit 

Almannaverkið hevur endurmett hvørt starvsfólk og búfólk skulu ella ikki skulu gjøgnum felagsøki fyri 

at koma til ávikavist starvsfólkarúm og íbúðir. Tá talan er um, at hvørt búfólk hevur egna íbúð heldur 

Almannaverkið kortini, at tað er mest skynsamt at inngongd til starvsfólkarúm og serliga íbúðir hava 

atgongd frá felagsrúmi. Hetta fyri at lata upp fyri, at arkitekturin er minni bundin, og tí at 

Almannaverkið metir, at tað vil geva færri gongir, og geva størri felagsøkir. 

 

 

Vegna Almannaverkið 

 

Elin Debes 

fulltrúi 
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