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Fylgiskjal 3 

 

Sambýlið á Traðarvegi í Sandavági, 4. mai 2022 
 

Sambýlið á Traðarvegi í Sandavági er í einum sethúsi í tveimum hæddum, sum 

landsstýrið keypti í 2004. Afturat sethúsunum er ein minni bygningur, ið húsar einari 

íbúð. 

  

Sambýlið er ein vardur bústovnur. Búfólkini hava ávikavist íbúð í kjallarahæddini, í 

tilbygninginum ella egið kamar á miðhædd ella lofti og atgongd til felags køk, stovu 

og vaskirúm. Í løtuni búgva 5 fólk á sambýlinum. Ein íbúð í kjallaranum stóð tóm.  

Á ovastu hæddini eru tvey kømur og eitt vesi og bað, og hetta ger at tvey búfólk 

mugu nýta vesi og bað í felag. 

 

Eg havi mælt Almannaverkinum til, at øll búfólk hava egið vesi og bað, og hevur 

Almannaverkið svarað, at ætlanin er at býta verandi baðirúm í tvey, og at arbeitt 

verður við hesum málinum. Burtursæð frá hesum metti leiðslan, at bygningurin var 

vælegnaður sum sambýli til verandi búfólk, men viðmerkti, at tørvur var á at fáa túnið 

drenað og smávegis ábøtur innan. Almannaverkið hevur sett gongd á at gera hesar 

ábøtur. 

 

Arbeiðið á sambýlinum hevur í eina tíð verið merkt av, at fastsettu starvsfólkini hava 

verið parttíðar útlánt til aðrar uppgávur hjá Almannaverkinum, og at sambýlið tí 

hevur havt nógvar avloysarar í starvi. Hetta kann ávirka bæði arbeiðið hjá verandi 

starvsfólki og búfólkunum, men hevur leiðslan upplýst, at hesi viðurskifti væntandi 

koma í fasta legu út á heystið. Ávís misnøgd var millum starvsfólkini um skipanina 

við fjarleiðslu, og havi eg mælt Almannaverkinum til at skipa fjarleiðsluna á ein 

slíkan hátt, at starvsfólkini, hóast fjarleiðslu, kenna seg at hava eina nærverandi 

leiðslu og ein tryggan dagligdag. Viðmerkjast skal, at tá talan er um fjarleiðslu er tað 

av eyka týdningi, at uppgávu- og ábyrgdarbýti er greitt og týðiligt, so ivi ikki stendst 

um, hvør hevur ábyrgd av hvørjum.  

 

Almannamálaráðið hevur kunnað meg um, at gamla kunngerðin um skipan av 

sambýlum frá 2005 verður sett úr gildi. Hetta ger seg eisini galdandi í mun til 

reglurnar um upptøku og upptøkunevnd. Eg havi í hesum sambandi gjørt vart við, at 

eg haldi, at tað samstundis er av týdningi, at Almannamálaráðið er tilvitað um at skipa 

nýggjar reglur um, hvussu upptøka til sambýlir skal skipast framyvir og, hvussu 

nýggj og verandi búfólk verða kunnaði um hvønn annan, so atlit m.a. verða tikin at 
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§ 19 a í Breksáttmálanum og eisini til rættindini hjá einstaka persóninum til vernd av 

persónligum upplýsingum. 

 

Eg havi biðið Almannaverkið um at fáa formligu viðurskiftini við virkisætlanunum í 

rættlag. Almannaverkið hevur fráboðað, at í næstum verða virkisætlanirnar 

endurskoðaðar og dagfestar, so tær lúka krøvini í § 33 stk. 3 í Almannalógini. Eg 

havi í hesum sambandi mælt Almannaverkinum til at vera meira tilvitað um, at 

virkisætlanirnar eiga verða nýttar aktivt í arbeiðinum við at menna og stuðla tí 

einstaka búfólkinum.  

 

Sambært § 46 stk. 2 í almannalógini er endamálið við  vardum bústaði / sambýlum 

at veita persóni eitt heim, har viðkomandi kann liva eitt sjálvstøðugt, innihaldsríkt og 

virkið lív. Tey 4 búfólkini eru í aldrinum 49-56 ár.  

 

Búfólkini, sum eg hitti á vitjanini sýntust glað og vælnøgd við sambýlið, og mín fatan 

var, at búfólkini passaðu saman sum bólkur. Eg havi víst Almannaverkinum á, at 

hóskandi búfólkasamanseting er ein fyritreyt fyri, at eitt sambýli kann verða eitt gott 

stað at búgva, og mælt Almannaverkinum til, í sambandi við upptøku av nýggjum 

búfólkum, at taka atlit til tey, sum búgva har frammanundan og leypandi at gera 

eftirmetingar av, hvussu trivnaðurin er millum búfólkini. Hetta, so neyðugar 

broytingar eisini kunnu gerast í búfólkasamansetingini. Ynskja búfólk at búgva 

aðrastaðni, eiga atlit eisini at verða tikin til eitt slíkt ynski. 

 

Viðvíkjandi handfaring av burturbeiningini av heilivági havi eg mælt 

Almannaverkinum til at nágreina sínar mannagongdir. Hetta fyri skapa eina tryggari 

mannagongd, sum eisini verður skjalfest á nøktandi hátt. 

 
 

 

 
Hanna Vang 

Løgtingsins umboðsmaður 

 


