
Skjal C1 
Fra: Húsarhaldsskúli Føroya <hsf@husarhaldsskulin.fo>  
Sendt: mánadagur, 18. mars 2019 10:25 
Til: Oystein Sørensen <OysteinS@mmr.fo> 
Cc: Poul Geert Hansen <PoulGeertH@mmr.fo>; Bjarni Wilhelm <bjarniwilhelm@outlook.com> 
Emne: SV: Viðvíkjandi bygging av nýggjum Húsarhaldsskúla í Klaksvík 
 
Góði Oystein. 
Viðheft er  svar uppá niðanfyristandandi spurningar. 
 
 
Vinaliga 
 
Jóhanna á Tjaldrafløtti 
Skúlastjóri 
 
Húsarhaldsskúli Føroya 
Stoksoyravegur 29 
700 Klaksvík 
Tlf. 456974/ 216974 
 
 
 
Fra: Oystein Sørensen <OysteinS@mmr.fo>  
Sendt: 12. mars 2019 21:58 
Til: Húsarhaldsskúli Føroya <hsf@husarhaldsskulin.fo> 
Cc: Poul Geert Hansen <PoulGeertH@mmr.fo>; Bjarni Wilhelm <bjarniwilhelm@outlook.com> 
Emne: RE: Viðvíkjandi bygging av nýggjum Húsarhaldsskúla í Klaksvík 
 
Góða Jóhanna 
 
Vísandi til títt svar niðanfyri vil Mentamálaráðið hoyra nærri um, hvussu ætlanin er at skipað 
byggiverkætlanina. Her undir: 
 

1. Hvussu sær byggiorganisatiónin út og kemur Húsarhaldsskúlin at hava eina byggileiðslu við sínum 
egna ráðgeva? 

2. Hvør stýrir og hevur fíggjarligu ábyrgdina fyri samlaðu verkætlanini (bæði skúlapartinum og 
næmingaeindini) og kann disponera? 

3. Hvussu verður byggileiðslan skipað? Hvussu verða avgerðir tiknar, um t.d. broytingar skulu gerast í 
verkætlanini, kostnaðarbroytingar verða ella at neyðugt verður við raðfestingum fyri at halda 
játtanina. 

4. Hvønn leiklut skal Klaksvíkar kommuna hava í byggingini, og hvussu verður hetta avtalað? 
(útgreinað nærri í mun til svarið niðanfyri) 

5. Hvønn leiklut skal Bústaðir hava í byggingini, og hvussu verður hetta avtalað? 
6. Fyriliggur nøkur avtala við Klaksvíkar kommunu um grundøkið? 

 
Vinarlig heilsan  
 
Oystein Sørensen 
Fíggjarfulltrúi                               

 
Mentamálaráðið 
+298 55 50 17 

mailto: oysteins@mmr.fo       www.mmr.fo 
 



From: Húsarhaldsskúli Føroya <hsf@husarhaldsskulin.fo>  
Sent: 8. februar 2019 10:32 
To: Oystein Sørensen <OysteinS@mmr.fo>; Hjalmar Hansen <Hjalmar@mmr.fo> 
Cc: Mentamálaráðið <mmr@mmr.fo> 
Subject: VS: Viðvíkjandi bygging av nýggjum Húsarhaldsskúla í Klaksvík 
 
 
 
Góði Oystein 
 
Hervið svar uppá niðanfyristandandi spurningar 
 
 
Vinaliga 
 
Jóhanna á Tjaldrafløtti 
Skúlastjóri 
 
Húsarhaldsskúli Føroya 
Stoksoyravegur 29 
700 Klaksvík 
Tlf. 456974/ 216974 
 
 
 
Til sjálvsognarstovnin Húsarhaldsskúli Føroya 
 
Víst verður til umsókn frá Húsarhaldsskúla Føroya, dagfest 22 mars. 2016, um fíggjarligan stuðul til bygging 
av nýggjum húsarhaldsskúla í Klaksvík  og svarskriv frá Mentamálaráðnum, dagfest 26. mai 2016. 
Í umsóknini søkir skúlin um fíggjarligan stuðul til 50 % av byggikostnaðinum á 37 mió. kr. við mvg. 
 
Nú ætlanin er at fara víðari við verkætlanini, verður skúlin biðin um at senda Mentamálaráðnum eina 
fullfíggjaða og dagførda umsókn, sum skal innihalda: 
 

 skipanaruppskot við kostnaðarmeting.  

Er hjálagt her. 
 

 upplýsing um hvussu byggingin skal fíggjast í byggitíðini og hvør skal standa fyri byggiverkætlanini 
og hava eftirlit í byggitíðini.  

o Sjálvsognarstovnurin HSF kemur at gera avtalu við Klaksvíkar Kommunu, at tekniska deild 
hjá kommununi kemur at hava eftirlit og stýra byggingini og hava byggiroknskapin, soleiðis 
at vit (HSF) fáa boð frá teknisku deild, tá ið ein rokning er greið at gjalda.  

Kommunan er sinnað til at gjalda teirra part av ávegis rokningum, so hvørt sum hesar eru 
góðkendar av teknisku deild. Vit ímynda leiklutin hjá Landskassanum á sama hátt, at 
Landskassin rindar sín part, so hvørt sum ein rokning er greið at gjalda eftir umbøn frá HSF.  
Um tað skuldi eyðnast at fingið ein peningastovn at lagt landskassans byggikostnaðin út, so 
vildi tað bara dýrka landskassans part av kostnaðinum at byggja skúlan, tí er tað neyvan ein 
skynsom loysn.  

 
 
 
 



 kostnaðarmeting av innbúgvi.  
o Tað er lýst í skipanaruppskotinum at farið verður undir at gera kostnaðarætlan fyri 

innbúgvið, tá ið hesin parturin er fingin uppá pláss. Hvørjar reglur eru galdandi fyri innbúgv, 
er lýst á síðu 32 í skipananuppskotinum. 

 

 upplýsing um hvussu ætlanin er at fíggja verkætlanina, her verður hugsað um skúla, búeind og 
innbúgv.  

o Víst verður til síðu 31 og út eftir í skipanaruppskotinum, hvussu fíggingarleisturin er settur 
upp. Hetta svarar eisini til politisku útmeldanina í Løgtingsfíggjarlógini, tá ið einki er sett av 
til Búeindina, so er tað tí at politiski mynduleikin ætlar, at hetta verður fíggjað av 
Bústøðum. 

 

 dagførda fíggjarætlan fyri raksturin hjá skúlanum, tá ið skúlin er liðugt bygdur og trý ár fram. 
(Mentamálaráðið hevur fingið eina fíggjarætlan fyri 2019, 2020 og 2021, men er hon ikki nóg neyv 
og væl útgreinað)  

o Er hjálagt her. 

 

                              
 
Mentamálaráðið skal vísa á, at í tilsøgnini frá Klaksvíkar kommunu, dagf. 18. mars 2016, verður upplýst, at 
tilsøgnin er galdandi til 18. mars 2019. Húsarhaldsskúlin má tí taka málið upp við Klaksvíkar kommunu um 
at leingja tilsøgnina. 

o Stýrið fyri Húsarhaldskúla Føroya tekur málið upp við Klaksvíkar Kommunu um at 
leingja  tíðarfreistina viðvíkjandi tilsøgnini  um at veita íløgustuðul til bygging av nýggjum 
Húsarhaldsskúla. 

 
 
 


