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løgtingsmáli nr. 7/2019: Uppskot til løgtingslóg um royndarverkætlan fyri kommunala 

samstarvsøkið í Suðuroynni 

 

Aksel V. Johannesen, Ingilín Didriksen Strøm, Henrik Old, Heðin Mortensen, Djóni Nolsøe 

Joensen, Jóhannis Joensen og Bjarni Hammer, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 4. november 

2019, og eftir 1. viðgerð 11. november 2019 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 14., 19. og 26. november og 3. desember 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Kommunufelagið, Bú- og 

heimatænastuna í Suðuroy, og landsstýrismannin í almannamálum, Elsebeth Mercedis 

Gunnleygsdóttur. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Uni Rasmussen, Rósa Samuelsen, Jóhan Eli Poulsen og Erhard Joensen) vísir á, at 

landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum og tískil metir meirilutin, at tað er best at geva 

landsstýrismanninum frið at finna eina loysn á hesum máli.  

Meirilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir og Aksel V. Johannesen) hevur hesar viðmerkingar 

til uppskotið: 

 

Eldraøkið í Suðuroynni hevur verið í samskifti við landsmyndugleikarnar í rúma tíð. Hetta tí, at 

fíggjarstøðan hjá kommununum er trong, og tí at markamótstrupulleikar eru millum land og 

kommunur. Serliga eru tað fólk millum 18 og 67 ár, sum eldarsamstarvið upplýsir detta niður 

millum ymisku skipanirnar hjá landi og kommunum. ` 

 

Í skrivi til Trivnaðarnevndina hava stýrið og leiðslan víst á, at tey gjøgnum tænasturnar hjá Bú- og 

heimatænastuni eru í samband við uml. 10-15 borgarar, sum tørva hjálp frá Almannaverkinum, og 

sum ikki fáa hesa hjálp í dag. Talan er millum annað um endurvenjing, víðlíkahaldsvenjing, 

dagtilhald, stovns- og umlættingarpláss og koyritænastu.  

 

Við hesum uppskoti er ætlanin at játta Bú- og heimatænastuni 3,5 mió. kr. í 2020 og 4,5 mió. kr. í 

2021. Saman við játtanaini fær Bú- og heimatænastan ábyrgd av at veita borgarum millum 18 og 67 

ár omanfyri nevndu tænastur. Við hesum verða forðingar við  markamótini millum land og 

kommunur tiknar burtur og borgarin fær ta tænastu, honum tørvar.  

 

Av tí, at talan er um royndarætlan, er løgd inn í uppskotið ein freist á tríggjar mánaðir, har partarnir 

kunnu uppsiga avtaluna. Somuleiðis er lagt upp til, at royndirnar, sum standast av hesi verkætlan, 

kunnu brúkast sum leistur fyri restina av landinum, tí støðan er als ikki nøktandi í dag. Markamótini 

eru ein forðing umframt at tænastan, sum landið veitir í dag, er ymisk í ymisku økjunum.  



Tað kann ganga drúgv tíð, áðrenn útleggingin av eldraøkinum er eftirmett, so at bíða eftir hesum 

merkir, at borgarar fara at bíða enn longur eftir tænastum. Tað meta vit ikki á nakran hátt vera 

nøktandi fyri fólkini, sum hava tørv á tænastum.  

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið.  

 

 

 

Trivnaðarnevndin, 4. desember 2019 

 

 

 Uni Rasmussen Sirið Stenberg  

  formaður  næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 

 

 

 

 Jóhan Eli Poulsen Erhard Joensen 

 


