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Mál: 19/00586-2 

Tygara Skriv:    
Viðgjørt: Doris Bjarkhamar 

                  Nr. 87/2018 

 

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a 

 

Fyrispurningur um manglandi bútilboð, settur landsstýrismanninum í almannamálum, 

Eyðgunn Samuelsen (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

1) Hví eru bústaðir ikki tøkir, tá ið næmingar eru lidnir við eftirskúlan á Rásini? 

 

2) Hvat verður gjørt fyri at útvega teimum bústað? 

 

3) Er ætlan frameftir, at vantandi bústaður ikki aftur gerast ein trupulleiki, tá ið teir næstu 

næmingarnir fáa prógv av Rásini? 

 

4) Hvussu nógv eru á bíðilista hjá Almannaverkinum at fáa bústað? 

 

5) Hvussu nógvir bústaðir eru útvegaðir seinastu 4 árini til fólk við serligum tørvi?  

 

 

Viðmerkingar: 

 

Rásin er eftirskúlatilboð til ung við menningartarni. Eftirskúlin varir tvey ár, og búnar tey 

ungu til lívið. Tískil skuldi verið møgluligt hjá myndugleikum at lagt til rættis, soleiðis at 

bústaðartilboð eru klár, tá ið næmingarnir hava fingið prógv av Rásini. 

 

Peningur hevur verið settur av á fíggjarlógini seinastu árini at fáa fleiri bústaðir til høldar til 

borgarar við serligum tørvi, men higartil er ikki nógv komið burtur úr hesum ítøkiliga 

politiska viljanum.  

 

 

 

 

Á Løgtingi, 24. juni  2019 

 

 

Sonja Jógvansdóttir 

 

 

 

 



ALMANNAMÁLARÁÐIÐ  

síða 2 av 4 

 

Svar: 

Til 1)  

Landsstýriskvinnan ásannar, at tað er ein stór avbjóðing at fáa til vega fleiri bústaðir og harmast 

um, at eru nógvir borgarar, sum standa á bíðilista til bútilboð.  

 

Politiska skipanin hevur í ov nógv ár latið vera við at gera nakað við bústaðarviðurskiftini á 

almannaøkinum. 

 

Landsstýriskvinnan gjørdi tíðliga í samgonguskeiðinum av at gera nakað við avbjóðingina.  

Fyrsta stigið var at fáa gjørt eina kvalifiseraða støðulýsing av verandi bústøðum umframt eina 

veruliga tørvslýsing. 

 

Støðulýsingin, sum varð gjørd av Landsverki og Almannaverkinum í 2017, staðfesti, at vardir 

bústaðir og bústovnar hjá Almannaverkinum eru í sera ringum standi, og samstundis vísti 

tørvslýsingin, at bæði í 2017 og nógv ár fram er og verður langur bíðilisti til búpláss.  

 

Landsstýriskvinnan gjørdi av at fara undir eina tilgongd at bøta um bústaðarviðurskiftini hjá 

teimum, sum longu fáa búpláss umframt at fáa til vega fleiri bústaðir.  

 

Landsstýriskvinnan fegnast um, at politiska skipanin hevur tikið málið í størsta álvara við at 

seta 200 mió. av á fíggjarlógini, men ásannar eisini, at hetta røkkur ikki til bæði at dagføra 

verandi ognir í rímiligan stand og at fáa bíðilistin skal burtur, umframt at hava tøk búpláss.  

 

Samstundis má landsstýriskvinnan eisini staðfesta, at tað tekur langa tíð at fyrireika almenn 

byggimál og at kostnaðarstøðið er ein avbjóðing.  

 

Hóast tørvurin er alstórur og eisini í ein ávísan mun bráðfeingis, so er tað sera týdningarmikið, 

at vit brúka neyðuga tíð og orku til at lýsa tørvin og virksemið, sum skal verða í heimunum, 

áðrenn farið verður undir at gera byggiskrá, bjóða út og fáa ráðgevarar at gera skipanaruppskot, 

projektuppskot, myndugleikaprojekt og høvuðsprojekt liðugt soleiðis, at byggiloyvið kann 

fáast til vega og arbeiðstøkan kann bjóðast út. Mett verður, at tað tekur uml. eitt ár at fyrireika 

eitt byggimál og millum 2 til 3 ár at byggja.  

 

Í løtuni eru 3 stór byggimál í gongd í Suðurstreymi.  

 

Farið verður undir at byggja bú- og umlættingarheim til børn og ung við autismu síðst í hesum 

árinum og gongst sum ætlað, verður heimið klárt at flyta í í 2021. 

 

Samstundis verða tvey nýggj heim til fólk við menningartarni fyrireikað, annað á Argjum og 

hitt í Hoyvík. Á Argjum verður spakin ætlandi settur í, í apríl komandi ár, og væntandi kunnu 

fólk flyta inn í 2022. Í Hoyvík verður farið undir at taka verandi sambýli á Mýruni niður 

soleiðis, at klárt verður at byggja nýtt sambýli. 

 

Landsstýriskvinnan hevur eisini gjørt av at royna alternativar hættir at loysa verandi 

bústaðaravbjóðing. Almannaverkið er farið undir eina tilgongd við at gera eitt leigumál við ein 

privatan veitara, sum byggir og innrættar bústaðir, sum Almannaverkið síðani leigar til bú- og 
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viðgerðarstovnar, sum eru ætlaði ungum, sum hava serligan tørv, og sum eru í einum avklárandi 

fyriskipan ella ganga á serligt skipaðum miðnámi.  

 

Í bústaðarpakkanum hjá landsstýrinum er semja um, at Bústaðir skal byggja 3 búfelagsskapir 

til fólk við serligum tørvi. Landsstýriskvinnan vónar, at eisini hesin parturin av 

bústaðarpakkanum verður samtyktur, so farast kann undir hesar verkætlanir, sum saman við 

omanfyrinevndu loysn, fara at minka nógv um bíðilistan.   

 

Til 2)  

 

Landsstýriskvinnan metir ikki, at tað er rætt at útvega neyv tøl um bústaðarviðurskiftini hjá 

teim 8 næmingunum, sum eru lidnir á Rásini, tí talan er um smá tøl og tað er tí ov lætt at 

eyðmerkja persónarnar. 

 

Landsstýriskvinnan kann tó upplýsa, at tað eru næmingar, sum hava átrokandi tørv á búplássi, 

og at tað í løtuni ikki eru tøk búpláss til allir teirra. Onkur hevur fingið búpláss og onkur fær 

væntandi búpláss innan skúlaársbyrjan. Tað eru eisini næmingar, sum ikki hava átrokandi tørv, 

sum helst kundu hugsað sær eitt búpláss, um fleiri bústaðir vóru tøkir. 

 

Til 3)  

 

Arbeitt verður áhaldandi við at útvega fleiri bústaðartilboð soleiðis, at fleiri persónar kunnu fáa 

ein hóskandi bústað og at persónar, sum bera brek í størri mun enn higartil kunnu velja, hvar 

tey vilja búgva og saman við hvørjum. 

 

Fyri nøkrum árum síðani stovnsetti Almannaverkið ávís bútilboð til teir bólkar av næmingum, 

sum blivu lidnir á Rásini. Seinni er brotið upp úr nýggjum í mun til bútilboð sum heild. Roynt 

verður nú í størri mun at veita bútilboð til tann einstaka borgaran í mun til ynskir og tørv hjá 

viðkomandi. Hvør einstakur persónur skal hava størri rætt til at velja hvar og saman við 

hvørjum tey ynskja at búgva.  

 

Avbjóðingin er, at tað eru ikki tøk pláss at bjóða teim ungu, og tí verður roynt at finna aðrar 

loysnir fyri hvønn einstakan næming. 

 

Almannaverkið hevur umboð í ráðgevandi bólkinum hjá Rásini, sum er skipaður sambært 

løgtingslóg um skúlatilboð til ung við breki. Uppgávan hjá ráðgevandi bólkinum er at fyrireika 

útslúsing av hvørjum einstøkum næmingi, m.a. saman við foreldrum og øðrum myndugleikum 

at fyrireika bústaðar, frítíðar og arbeiðstilboð til tey ungu eftir lokið skúlaskeið.  

 

Samrøður eru við hvønn einstakan næming fyri at fáa avklárað, hvørji ynski og dreymar 

viðkomandi hevur í mun til egna tilveru, og Almannaverkið roynir eftir førimuni at seta saman 

ymisk tilboð soleiðis, at tørvurin og ynskini hjá einstaka næminginum kunnu nøktast.  

 

 

Til 4)  

 

Í mai 2019 vóru 128 persónar á bíðilista hjá Almannaverkinum til búfelagsskapir, sambýlir, 

bú- og viðgerðarstovnar og røktarbústaðir.  
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Afturat teimum 128, eru tað 21, persónar, sum frammanundan hava bústað hjá 

Almannaverkinum, sum ynskja at flyta í annan bústað hjá Almannaverkinum.  

 

Samanlagt eru tað sostatt 149 persónar á bíðilistanum til búfelagsskapir, sambýlir, bú- og 

viðgerðarstovnar og røktarbústaðir.  

 

Til 5)  

 

Seinastu 4 árini eru útvegaði 62 búpláss og 18 umlættingarpláss  

 

 

Tórshavn 5. juli 2019 

Eyðgunn Samuelsen 

landsstýriskvinna 

 


