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Viðv. uppskoti til løgtingslóg um at byggja sambýli til fólk við menningartarni og 

fjølbreki 

Almannaverkið hevur tann 25. januar 2019 móttikið uppskot til løgtingslóg um at byggja 

sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki til hoyringar. 

Fleiri staðni í byggiskránni verður lýst hvussu ymisk viðurskifti á sambýlinum skulu verða í 

gerandisdegnum. T.d. framgongur, at heimið er býtt sundur í eindir, ið ikki skulu órógva hvørja 

aðra, og at hvørt matarstað rúmar 4-5 húsfólkum, og at hesi matarstøð skulu verða avskermaði 

hvørt frá øðrum, so húsfólkini ikki órógva hvønn annan. 

Almannaverkið metir, at tað er óskynsamt, at slík organisatorisk viðurskifti verða so neyvt 

skrivaði í eina byggiskrá. Tørvurin hjá búfólkunum er skiftandi, og sostatt eigur eisini at verða 

rúm fyri, at gerandisdagurin verður tillagaður skynsamt og eftir tørvi. Dømi er um sambýli hjá 

Almannaverkinum, har møguleiki er fyri avskerming av matarstøðum, men har øll 12 

húsfólkini hava ynski um at sita til borðs saman. 

Almannaverkið vil sostatt mæla til, at byggiskráin ikki neyvt lýsir slík viðurskifti, ið kunnu 

verða skiftandi alt eftir tørvi. Mælt verður til, at byggiskráin endurspeglar, at leiðslan á 

sambýlinum kann innrætta gerandisdagin á sambýlinum og gera tillagingar leypandi, grundað á 

ynski og tørv hjá teimum, sum til eina og hvørja tíð búgva í sambýlinum. Faklig menning og 

mannagongdir fyri skipan av ymsum arbeiðshættum broytast og mennast við tíðini, og tískil 

kann tað verða óheppið at læsa seg fastan á ávísar arbeiðshættir í eini byggiskrá. 

At enda vil Almannaverkið gera vart við, at Almannaverkið metir seg framhaldandi hava tørv á 

bygningunum á Eirargarði 14-16 til onnur endamál. 

 

Vegna Almannaverkið 

 

Janus H. í Stórustovu 
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