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Viðv. løgtingsmáli nr. 32/2018: Uppskot til løgtingslóg um at byggja barnaheim í 
Tórshavn. 

Frágreiðing um samskifti millum Almannamálaráðið og Stýrið fyri sjálvsognarstovnin 
Føroya Barnaheim um viðurskifti viðv. bygging av nýggjum barnaheimi 

Í sambandi við at løgtingsmál nr. 73/2017 datt burtur í undanfarnu tingsetu skrivaði 
Fíggjarnevndin landsstýriskvinnuni í almannamálum bræv, dagfest 23. apríl 2018, har 
nevndin metti, at tað enn var ov ógreitt, hvønn leiklut sjálvsognarstovnurin Føroya 
Barnaheim fór at hava í framtíðini, og hvussu bleiv við teimum aktivum, sum liggja í 
sjálvsognarstovninum. Nevndin metti tað verða umráðandi, at landsstýrið fær avgreitt øll 
formlig og fíggjarlig viðurskifti við sjálvsognarstovnin, áðrenn farið verður at byggja nýtt 
barnaheim og samstundis skipa fyri, at aktivini í verandi barnaheimi innganga í nýggju 
verkætlanina sum stovnsfæ. 

Almannamálaráðið og Stýrið fyri Føroya Barnaheim hittust á fundi 3. mai 2018 at umrøða 
málið. Møguleikin at lata ognirnar hjá sjálvsognarstovninum ganga inn í nýggju verkætlanina 
varð høvuðsevni á fundinum, og avtalað varð, at stýrið vendi aftur við einari niðurstøðu. Í 
telduposti, dagfestur 5. juni 2018, svarar stýrið, at sum áður fráboðað kunnu tey ikki taka 
undir við, at ognirnar hjá sjálvsognarstovninum verða latnar tí almenna uttan viðurlag, men at 
stýrið er sinnað at royna eina millumloysn, sum landsstýriskvinnan eisini mælti til á 
fundinum millum partarnar. Stýrið boðaði frá, at tey eru sinnaði at samráðast um, hvussu og í 
hvussu stóran mun stýrið kann luttaka í fíggingini av nýggja barnaheiminum treytað av, at 
stýrið fyrst fær ein leigusáttmála við Almannamálaráðið/Almannaverkið um verandi bygning 
og økið á Pedda við Steinsgøtu. Hetta merkir, at húsaleiga verður goldin, soleiðis at 
grundarlag er fyri at fara undir mest átrokandi viðlíkahaldið og annars vanlig viðlíkahald 
frameftir. Tá hesi viðurskifti eru komin í rættlag, er stýrið sinnað at venda aftur til málið um 
luttøku í fíggingini av nýggja barnaheiminum. 

Í skrivi, dagfest 18. juni 2018, svarar Almannamálaráðið stýrinum, at ráðið er sinnað at 
samráðast um ein leigusáttmála fyri bygningin og økið. Samstundis ger ráðið vart við, at tað 
er av týdningi, at ráðið kann tryggja sær, at tær útreiðslur, sum landið hevur av at leiga 
bygningin, saman við einum parti av søluni, innganga sum stovnsfæ í nýggju verkætlanina. 
Skotið varð upp, at leigusáttmálin hevur eina orðing um at leiguútreiðslur og 50% av søluni 
fyri bygningin og økið innganga í nýggju verkætlanina sum stovnsfæ.  
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Almannamálaráðið hevur síðani roynt at fingið fund í lag millum partarnar, fyrst 22. juni og 
síðani 28. august, men tað hevur ikki ligið fyri hjá stýrinum at møtt til hesar fundir. Fríða 
Patursson hevur síðani, umboðandi stýrið, boðað frá, at tey hava umbiðið eina støðumeting av 
bygninginum, og at ráðið frættir aftur frá teimum, tá hendan er tøk. 

Almannamálaráðið og stýrið fyri sjálvsognarstovnin Føroya Barnaheim eru sostatt í eini 
tilgongd at finna eina loysn á viðurskiftunum um at í øllum førum ein partur av aktivunum í 
verandi barnaheimi koma at innganga í nýggju verkætlanina sum stovnsfæ, men av tí at ein 
slík tilgongd við støðumetingum o.ø. kann koma at taka nakað av tíð, verður mett rættast at 
leggja verklagslógina um at byggja barnaheim í Tórshavn fyri tingið, áðrenn henda tilgongd 
er komin at enda. 
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