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Frágreiðing til fíggjarnevnd løgtingsins um, hvørjar ætlanir eru fyri bústovnar, og um eitt 
yvirlit yvir gongdina í verkætlanum, sum eru í gongd bæði í mun til fígging og tíðarætlan 
 
Í sambandi við at fíggjarnevndin hevði innkallað Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, 
landsstýrismann í almannamálum til fundar 12. desember 2019, vegna nevndarviðgerð av 
løgtingsmáli nr. 6/2019: Uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið 2020, bað fíggjarnevndin 
landsstýrismannin um eina frágreiðing um hvørjar ætlanir eru fyri løgukontu 12.21.6.02. Bústovnar, 
og um eitt yvirlit yvir gongdina í verkætlanum, sum eru settar í verk bæði í mun til fígging og 
tíðarætlan. 
 
“Uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið 2020” er sokallað fyrisitingarligt uppskot, og tí eru 
upphæddirnar í játtanini til høvuðskontu 12.21.6.02. Bústovnar í fíggjarárinum 2020 og 
ætlanarárunum 2021 og 2022 ásettar í mun til tær verklagslógir sum eru samtyktar, t.e. upphæddir 
og nær verklagslógirnar fara úr gildi.  
 
 
Í løtuni verður arbeitt við at prosjektera tríggjar verkætlanir at byggja nýggjar bygningar 
og nútímansgera/útbyggja verandi bygningar. 
 

1. Heim til børn og ung við autismu (Kvíggjartún á Argjum) 
2. Heim til fólk við menningartarni (á Mýruni í Hoyvík) 
3. Heim til fólk við menningartarni og fjølbreki (Reynstún á Argjum) 
4. Smærri verkætlanir at nútímansgera/útbyggja verandi bygningar 

 
1. Viðvíkjandi heim til børn og ung við autismu (Kvíggjartún á Argjum) 

• Løgtingslóg nr. 60 frá 30. apríl 2018 um at byggja eitt búheim og umlættingarheim í 
Tórshavn til børn og ung við autismu. 

• Heimild at byggja fyri 29 mió. kr.  

• Heimið er í trimum eindum: 
o ein búeind við seks íbúðum, umframt køk, uppihaldsrúm, vaktrúm o.a. til seks 

fastbúgvandi børn og ung 
o ein umlættingareind við seks íbúðum, umframt køk, uppihaldsrúm, vaktrúm o.a. 

til seks børn og ung, ið koma til umlætting og tí búgva uppá skift 
o ein virkis- og starvsfólkaeind, sum umframt at hava starvsfólkahølir, er ein 

frítíðarskúli – eitt dagtilboð – til áleið 16 børn og ung, við sansarúmi, 
vatnvirksemi, ítrívs- og venjingarrúmi, teldurúmi umframt køki og felagsøki. 

• Bygningurin er 1.192 fermetrar til støddar. 

• Høvuðsprosjekt fyriliggur. Mettur kostnaður verður møguliga hægri enn heimild í lógini. 

• Verður boðið út í januar 2020, tilboðini koma inn í februar.  

• Um neyðugt, verður broytingaruppskot til galdandi lóg,  har biðið verður um hægri 
játtan, samsvarandi innkomnum tilboðum, lagt fyri løgtingið í mars 2020.  
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• Eftir ætlan byrjar byggingin í apríl 2020 og byggingin kann verða liðug í mars 2022. 

• Lógin er galdandi til 31/12 2024 
 

 
2. Viðvíkjandi heim til fólk við menningartarni (á Mýruni í Hoyvík) 

• Løgtingslóg nr. 59 frá 30. apríl 2018 um at byggja tveir vardar bústaðir í Tórshavn 

• Heimild at byggja tveir bústaðir fyri 58 mió. kr.  

• Farið er undir at prosjektera annað heimið, sum verður á Mýruni í Hoyvík 

• Heimið er í trimum eindum: 
o Eind 1 og 2 eru til fólk við tyngri menningartarni, sum hava tørv á støðuga 

nærveru av starvsfólki. Eindirnar eru nærum meinlíkar, við seks íbúðum í hvørji 
eind, umframt felagshølir o.a.  

o Eind 3 er til fólk við lættari menningartarni, sum eru meira sjálvstøðug og hava 
ikki tørv á støðugari nærveru av starvsfólki, men tó atgongd til starvsfólk. Eind 3 
hevur seks sjálvstøðugar íbúðir. 

o Harumframt er starvsfólkahølir, vaskirúm, sansarúm o.a.  

• Bygningurin er 1.222 fermetrar til støddar (1. hædd er 865 fermetrar, 2. hædd er 357 
fermetrar).  

• Skipanaruppskotið er liðugt. 

• Byggikostnaðurin verður møguliga  hægri enn upprunaliga mett. Íroknað er uttanumøkið 
og innbúgv (Landið eigur grundøkið).  

• Almannamálaráðið hevur vent sær til Fíggjarmálaráðið við fyrispurningi um 
prosjekteringin kann halda áfram, hóast at kostnaður møguliga verður hægri enn 
upprunaliga mett. 

• Almannamálaráðið kannar í løtuni um tað er meira skynsamt at verklagslógir ikki verða 
lagdar fyri løgtingið, fyrrenn verkætlanin er liðug prosjektera, boðin út og tilboð komin 
inn.  

• Sambært tíðarætlanini kann jørðarbeiðið byrja á sumri 2020 og byggingin kann verða 
liðugt á sumri 2022. 

• Fyrireiking til tann seinna bústaðin er ikki byrjað. 

• Lógin er galdandi til 31/12 2024. 
 
 

3. Viðvíkjandi heim til fólk við menningartarni og fjølbreki (Reynstún) 

• Lógaruppskot varð lagt fyri Løgtingið í undanfarnu tingsetu, sum samstundis skuldi seta 
løgtingslóg nr. 79 frá 29. mai 2017 um at dagføra ognina Eirargarður 14/16 úr gildi, men 
fall burtur, tá løgtingið fór í summarfrí. 

• Heimið er í tveimum meinlíkum eindum, við níggju íbúðum í hvørjari. 12 av 18 íbúðum 
eru innrættaði til tyngri rørslutarnað við loftskinnarum og stórum baðirúmum. Eisini er 
felagsøki í báðum eindum, umframt eitt felags sansarúm. Harumframt er starvsfólkahølir, 
størri køkur og vaskarí. 

• Bygningurin er 1.314 fermetrar til støddar  

• Skipanaruppskotið er liðugt. 

• Metti byggikostnaðurin verður møguliga hægri enn upprunaliga mett,  íroknað 
grundstykki fyri uml. 750 tús. kr., uttanumøkið og innbúgv. 

• Almannamálaráðið kannar í løtuni um tað er mest skynsamt, at verklagslógir ikki verða 
lagdar fyri løgtingið, fyrrenn verkætlanin er liðugt prosjekterað, boðin út og tilboð komin 
inn.  
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• Jørðarbeiðið kann byrja í juni 2020, restin mars 2021, og byggingin kann verða liðug í 
oktober 2022. 
 

 
4. Smærri verkætlanir 

• Dagføring av Eirargarði. Farið er undir arbeiðið, og verður tað væntandi liðugt í næstum, 
kostnaður 3,8 mió. kr.  

• Eiðisgarður í Vági. Arbeiðið er ikki farið ígongd. Talan er um at innrætta kjallaran á 
Eiðisgarði. Bíðað verður eftir at frámatrikulering er komin uppá pláss 

• Traðarvegur. Tilboð væntast inn í februar. Talan er um at dagføra stovnin við 2 
búplássum aftrat í kjallarahæddini.  

 
 
Aðrar ætlanir  
 

1. Dagføring av verandi bústovnum 
2. Fyrireiking av nýggjum verkætlanum 

 
1. Viðvíkjandi dagføring av verandi bústovnum 

• Løgtingslóg um at dagføra verandi bústovnar skal framleiðast. Fíggjarkarmurin 35 mió. 
kr. alt samanlagt ella áleið 9 mió. kr. um árið 

• Samstundis verða millum 20 og 30 nýggj búpláss útvegaði 

• Útgreinað ætlan er tøk  upp á allar verkætlanirnar 
 

2. Viðvíkjandi fyrireiking av nýggjum verkætlanum 

• Í næstum ætlar landsstýriskvinnan sær at fara í gongd við at kanna, hvørjar aðrar 
verkætlanir eru mest átrokandi at fáa framdar.  

• Neyðugt er at hava heimild í viðmerkingum í fíggjarlógini at brúka ein part av játtanini til 
fyrireiking, t.d. nýtt barnaheim og heim til fólk við seinheilaskaða.  

 
Allar hesar verkætlanirnar kunnu fíggjast innanfyri játtanina, sum er ásett í FLU 2020, og við 
framfluttari játtan frá FL2019. Neyðugt verður við hægri játtan í 2021 og 2022 í mun til ætlanarárini 
í FLU 2020, tí alt bendir á, at verandi verkætlanir verða dýrari enn ætlað. Somuleiðis krevja tær 
verkætlanirnar, sum ikki hava lógarheimild, nýggja fígging, um politisk undirtøka verður fyri 
ætlanunum. 

 
Vinarliga 

 
 

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur  
landsstýriskvinna 
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Eyðun Mohr Hansen 

     aðalstjóri 
 
% Eitt trúnaðarskjal er sent sum viðheft skjal  
 


