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Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 108/2019: Uppskot til samtyktar um at áseta, hvør myndugleiki hevur ábyrgd 

av heimleysum í Føroyum  

 

Hervør Pálsdóttir hevur vegna Tjóðveldi lagt málið fram 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð 21. apríl 

2020 er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 28. og 30. apríl og 12. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri áhugafelagið Búgva, Herbergið, 

Kvinnuhúsið, Bústaðir, Kommunufelagið og við landsstýrismannin í almannamálum, Elsebeth 

Mercedis Gunnleygsdóttur, saman við Almannaverkinum. 

 

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

 

Meirilutin (Uni Rasmussen, Rósa Samuelsen, Jóhan Eli Poulsen og Erhard Joensen) hevur hesar 

viðmerkingar: 

 

Landsstýrismaðurin í almannamálum setti í fjør heyst ein arbeiðsbólk, ið skuldi koma við einum áliti 

um framtíðar bústaðarpolitisk átøk í Føroyum. Frágreiðingin kom í februar, men hevur vegna serligar 

umstøður ikki fingið politiska viðgerð. 

 

Álitið leggur í høvuðsheitum upp til, at uppgávan best verdur loyst í einum samspæli ímillum almenna 

bústaðarfelagið Bústaðir og privatar aktørar. 

 

Meirilutin metir, at trupulleikin við manglandi bústøðum í Føroyum er rættiliga útbreiddur og 

samansettur og tekur støðuna viðvíkjandi heimleysum í Føroyum í størsta álvara. 

 

Tað finnast beinleiðis heimleys fólk í Føroyum, t.v.s. fólk, sum ikki hava ein bústað at vera í. Hetta 

er tann minni parturin. Tann størri parturin er av fólki, sum ikki beinleiðis eru í eini akuttari støðu, og 

sum hava ein fyribils bústað, oftani inni hjá foreldrunum ella onkrum kenningum. Hendan støðan er 

ikki haldbar og er bert ein fyribils loysn. Og so eru tað tey, sum ynskja at skifta síni sethús út við ein 

minni leigubústað. 

 

Í okkara grannalondum er leiguíbúðarmarknaðurin komin nógv longri enn hjá okkum. Har byrjaði 

byggingin av íbúðum longu fyri yvir 100 árum síðan. Í Føroyum eru vit júst byrjað at skapa ein 

gjøgnumskygdan tryggan íbúðarmarknað. 

 

Tað áliggur ikki tí almenna ein generel skylda at veita íbúðartrygd fyri allar borgarar, men  meirilutin 

heldur, at tað almenna eigur at veita eina trygd til fólk við serligum tørvi, og at tað almenna, við sínum 

leikluti í Bústøðum, hevur lagt lunnar undir ein spírandi íbúðarmarknað í Føroyum. 

 

Samgongan er byrjað upp á íbúðarpolitiska arbeiðið og fer at leggja hetta fram í komandi tingsetu. 
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Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Hervør Pálsdóttir og Aksel V. Johannesen) tekur undir við uppskotinum 

við hesum viðmerkingum: 

Bústaðarneyðin í Føroyum er stór og tað er trupult hjá fólki at fáa tak yvir høvdið. Grundtankin má 

vera, at í Føroyum skulu øll hava ein góðan bústað, og at vit saman mugu hjálpa teimum, sum ikki 

megna at fáa tak yvir høvdið. Vit hava tørv á einum góðum bústaðarpolitikki, sum fevnir breitt, og 

viðvíkjandi heimleysum hevur fokus á langtíðarloysnir, sum tryggja fólki bústaðir, heldur enn 

fyribilsloysnir. 

Minnilutin heldur, at tað eigur ikki koma har til, at fólk gerast heimleys. Vit mugu loysa 

bústaðarkreppuna og veita føroyingum enn fleiri bústaðir. Tað besta fyri borgaran og fyri samfelagið 

er, at tey verða lofta beinanvegin, og ikki enda úti á gøtuni. Vit hava onga lóg, ið ásetir myndugleika 

ábyrgd av heimleysum. Minnilutin heldur, at tað er tørvur á slíkari lóg í Føroyum, eins og tey hava 

tað í okkara grannalondum. Í Noregi, Svøríki og Danmark er myndugleikaábyrgd sett og gongur 

“Housing First” metodan aftur og verður brúkt sum grundtanki í at fyribyrgja heimloysi. 

Tað eru ymisk sløg av heimloysi. Tann merkingin, ið vit vanliga kenna til í Føroyum, har fólk ikki 

megna at halda ein bústað, av sosialum grundum, og so tann víðari merkingin, har fólk mugu búgva 

fyribils hjá familju, vinum og kenningum. Vit hava eingi tøl fyri, hvussu nógv fólk í Føroyum eru 

heimleys - í hvørgari av merkingunum. Tað er ein sosialur trupulleiki og ein veikleiki í okkara 

vælferðarsamfelag, at fólk detta niður ímillum og gerast heimleys. Tað er heldur ikki nøktandi, at vit 

hava so lítla vitan og fá hagtøl um hesar bólkar av okkara medmenniskjum.  

Minnilutin heldur ikki, at hetta uppskotið skal setast til viks, meðan vit bíða eftir bústaðarpolitikkinum 

hjá samgonguni. Tí hetta málið snýr seg ikki bara um at byggja fleiri bústaðir. Tað snýr seg um eina 

ótolandi støðu hjá mongum familjum, ið ikki megna at fáa ein vanligan gerandisdag, tí at tey ikki 

hava eitt stað at vera heima í, og ein bústaðarmarknað, ið ikki er nóg fjølbroyttur og atkomuligur.  

At vera heimleys ella uttan varandi bústað hevur negativa ávirkan á børn. Tey hava ikki eitt trygt stað 

at vaksa upp í. Tey kunnu fáa eitt keðiligt samband við síni foreldur. Og sannlíkindini fyri at teirra 

lívsleið verður darvað er stór, serliga um fíggjarliga trupul kor eru partur av trupulleikanum. Eitt nú 

vita vit, at tey tá kunnu verða verri fyri í skúlanum, oftari sjúk og samanumtikið hava verri útlit á 

arbeiðsmarknaðinum og sosialt. Tí eiga vit at bjóða øllum okkara børnum góðar sømdir, og gera alt 

vit eru ment fyri, at tey ikki vaksa upp í heimloysi.  

Tað snýr seg eisini um at hava ein bústaðarpolitikk og bústaðarstruktur, ið tekur hædd fyri ymiskum 

tørvum, og sum hevur borgaran í fokus. Fólk fáa ikki lán at keypa ella byggja hús, finna einki at 

búgva í, ella megna ikki at gjalda dýra leigukostnaðin. Mong mugu flyta av landinum, tí tey í ov langa 

tíð hava búð í fyribils loysnum. Tað vinnur eingin av. Hesir borgarar hava tørv á at verða loftað og 

hjálpt. Hesi fólk eru troytt av fyribilsloysnum. Tað kann hetta uppskotið verða við til at broyta.  Tí er 

tað eisini uppá tíðina, at vit fáa ásett myndugleikaábyrgd, so hesi verða loftað, áðrenn ov seint er.  

Tí er essensurin í hesum uppskotinum nógv størri, enn bara at byggja fleiri bústaðir, tí avleiðingarnar 

av støðuni, sum hon er beint nú, eru stórar fyri tær familjur, ið gerast heimleysar.  
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Tey, ið vóru inni til hoyringar í Trivnaðarnevndini, vóru rímiliga positiv um uppskotið. Tað kom m.a. 

fram, at mann kundi havt eina skipan við samstarvi millum Bústaðir og tað almenna. Her kundi 

“Housing First” metodan gjørt seg galdandi. Prinsippið tá er, at mann hjálpir fólki til ein varandi 

bústað fyri eitt rímiligt gjald, tí grundtankin er, at ein bústaður er fyrsta stigið til ein betri og meira 

skipaðan gerandisdag. Aðrar loysnir eru eisini møguligar, og tí er upplagt at hyggja til okkara 

grannatjóðir eftir vitan og loysnum. 

 Minnilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið.  

 

 

 

 

Trivnaðarnevndin, 15. mai 2020 

 

 

 

 

Uni Rasmussen  Sirið Stenberg 

 formaður   næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 

 

 

 

Jóhan Eli Poulsen  Erhard Joensen 

  

 

 


