Munnligur fyrispurningur
til
Anniku Olsen, landsstýriskvinnu
um vardar bústaðir
1. Nær verður farið undir at byggja vardar bústaðir til føroyingar við serligum avbjóðingum í
Eysturoynni og í Norðoyggjum ?
2. Verða tær 11,85 mió. kr., ið samgongan tók av játtanin til hesar bústaðir á fíggjarlógini 2012,
settar á aftur fíggjarlógina fyri 2013 ?
3. Hvørjar ætlanir eru tá umræður bústaðarmøguleikar til føroyingar við serligum avbjóðingum
framyvir – m.a. í samstarvi við Húsalánsgrunnin ?
Viðmerkingar
Bíðilistarnir til vardar bústaðir til føroyingar við serligum avbjóðingum er langur.
Tí var at gleðast um, at Løgtingið í 2011 valdi - stutt undan valinum - at raðfesta, at farast skuldi
undir, at byggja vardar bústaðir kring Føroyar.
Avgjørt varð at fara undir 3 verkætlanir. Heim til sinnisveik í Tórshavn, depil til fjølbrekað í
Eysturoynni og vardar bústaðir í Eysturoynni og Norðoyggjum.
Sambært upplýsingum, ið fíggjarnevndin fekk í samband við viðgerð av løgtingsfíggjarlógini fyri
2012, so er fylgjandi peningur tøkur at arbeiða við í 2012:
Fíggjarlógaruppskotið 2012 (samgongan tók 11,85 mió. kr. av hesum):
(1.000 kr.)
Sambýli til sinnisveik í Tórshavn
Depil í Eysturoynni til børn og ung
Vardir bústaðir í Eysturoy og Norðoy

FLU2012
10.000
12.000
11.500

Støðlað 2011
4.400
6.500
300

Íalt
14.400
18.500
11.800

Eisini varð upplýst, at byggiskráirnar til sambýlið í Tórshavn og depilin í Eysturoynni eru so at siga
klárar, og farast kann tí í gongd við hesar verkætlanir rættiliga skjótt. Hinvegin var byggiskráin til
vardu bústaðirnar í Eysturoynni og Norðoyggjum enn ikki heilt klár.
Samgongumeirilutin í fíggjarnevndini hevur sum heild ikki ynskt, at seta pening av til verkætlanir, ið
ikki eru klárar at fara í gongd, og valdi tí at skerja játtanina við 11.850.000 kr. Øll samgongan tók
undir við hesum.
Hetta svarar til játtanina, ið var tøk til at fara undir at fyrireika og byggja vardu bústaðirnar í
Eysturoynni og Norðoyggjum í 2012.
Andstøðan mælti staðiliga til, at varðveita játtanina til bústaðirnar, soleiðis at farast kundi undir allar
verkætlanirnar sambært ætlan, nú í 2012, og um neyðugt, støðla avlop í 2012 til 2013, soleiðis at
arbeiðast kann miðvíst og effektivt við verkætlanunum í 2012 og 2013.
Hartil varð víst fleiri ferðir á, at tað ofta er trupult at fáa rúm fyri øllum verkætlanum innan
íløgukarmin, og um 11,85 mió. kr. verða tiknar av í 2012 er alneyðugt at hesar verða lagdar afturat

íløgukarminum í 2013. Tá verður talan um, at neyðugt er við 33,5 + 11,85, tvs. 45,35 mió. kr. til tær
tríggjar verkætlanirnar í 2013, um verkæltanirnar skulu gerast sambært ætlan.
Húsalánsgrunnurin hevur nú eisini fingið nýggjar heimildir, ið lata upp fyri, at grunnurin kann gerast
meira virkin á bústaðarmarknaðinum m.a. við atliti til bústaðir til føroyingar við serligum
avbjóðingum. Tað er at vóna, at hesar heimildir skjótt fara at kunna verða gagnnýttar, og at ítøkiligar
verkætlanir skjótt fara at síggja dagsins ljós.
Vardir bústaðir til føroyingar við serligum avbjóðingum hevur verið eitt niðurraðfest øki í alt ov nógv
áratíggir. Eftir at verklagslóg um vardar bústaðir og nýggjar heimildir til Húsalánsgrunnin vórðu
samtykt stutt undan løgtingsvalinum eru framstig nú at hóma.
Tó er enn langt á mál.
Settir verða tí hesir spurningar.
Á Løgtingi, 6. februar 2012
Kristina Háfoss
Løgtingskvinna fyri Tjóðveldi

