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Býráðið 
 

Dagfesting: 06.09.2022 kl. 19:00 

Málnr.: 20/00367 

 

Nevndarlimir:  Kristin Michelsen, Anita Vibergsdóttir, Alvi Mortensen, Jónleyg Jespersen 

Bech, Bjarni Hammer, Kristina Roest, Súsanna Bertholdsen 

 

Varalimir:  

 

Ikki møtt:   

 

Onnur:  

 

Nevndarskrivari: Fróði Mortensen 

 

Málsyvirlit 

Til støðutakan 

53/22 22/00138-1 Ítróttarhølllin -dagføringar/umvælingar av gólvinum í ítróttarhøllini 2022 

54/22 22/00242-1 
Føroya Tele/FT-Net umsókn um graviloyvir til FTH "fiber to home" í 

Tvøroyrar kommunu 

55/22 22/00339-2 

Kommunufelagið -Hoyringsskriv/kunning 2022: 

 

1. Uppskot til broyting í kunngerð um heimatænastu og gjald fyri 

heimatænastu, eldrarøkt o.a. 

 

2. Uppskot til broyting í kunngerð um umsiting av samsýning fyri at ansa 

eldri og óhjálpnum persónum. 

56/22 22/00340-1 Kommunusamanlegging 

Til kunningar 

29/22 22/00096-1 Skattatøl 2022 

30/22 20/00350-10 Kommunulæknaviðtalan á Tvøroyri -støðulýsing aug. 2022 
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Kristin Michelsen lesur upp skránna og spyr um viðmerkingar eru til hesa. 

Súsanna Bertholdsen ynskir viðmerkt, at hon tekur ikki undir við skránni, tí at málið «val av stýrislimum í 

Bú- og heimatænastuna BHS» ikki er á skrá, og ynskjir hon at hetta mál verður sett á skrá, har liminir 

verða valdur samb. lutfallvalháttin. 

Kristin Michelsen upplýsir, at val av  stýrislimum í Bú- og heimatænastuna BHS er avgreitt av Tvøroyrar 

býráð, við 2 viðgerðum og samtyktum í januar og februar 2021.  
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Til støðutakan 

53/22 

22/00138-1 Ítróttarhølllin -dagføringar/umvælingar av gólvinum í ítróttarhøllini 2022 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Mentanarnevndin 08.03.2022 21/22 

2 Mentanarnevndin 05.04.2022 41/22 

3 Mentanarnevndin 25.08.2022 66/22 

4 Fíggjarnevndin 05.09.2022 83/22 

5 Býráðið 06.09.2022 53/22 

 

 

 

 

 

 

Málslýsing: Kommunustjórin 5. Mars 2022 

Umsjónarmaðurin ítróttarhøllini hevur vent seg til kommunustjóran og forkv. í mentanarnevndini við 

kunning og áheitan um, at neyðugt er at dagføra/umvæla gólvið inni í Ítróttarhøllini.  

 

 

Lógargrundarlag: Kommunufulltrúin 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: Játtan á 400tkr. er avsett á FÆ2022, §533 til gólv í Ítróttarhøllini. 

 

 

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum 

latið mentanarnevndini og møguliga býráðnum til støðutakan. 

 

 

 

 

Mentanarnevndin 08. marts 2022: 

Einmælt samtykt at dagføra gólv í ítróttarhøllini. Tekniskileiðarin kannar kostnaðin og innheintar tilboð, 

áðrenn arbeiði verður sett í gongd. Málið verður á skrá aftur til komandi fund í Mentanarnevndini 

 

Mentanarnevndin 05. april 2022: 

Einmælt samtykt at seta arbeiði í gongd innan fyri játtanina á FÆ2022 

 

Kommunustjórin 5. juli 2022 

Samb. Fráboðan frá veitara verður kostnaðurin at umvæla gólvið í ítróttarhøllini kr. 512.750,- ex. MVG. 

Avsett á FÆ2022 eru kr. 400.000,- 
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Kommunustjórin 04.08.2022 

Tilboð er móttikið frá nýggjum veitara, har kostnaðurin at umvæla gólvið í ítróttarhøllini kr. 428.150,- ex. 

MVG. Avsett á FÆ2022 eru kr. 400.000,- 

 

Íroknað hesum tilboði eru eykakostnaður: 

 kr. 22.500,- fyri nýggj alu. mál 

 Kr. 10.000,-flogbótsvøllur i øðrum liti 

 Kr. 20.500,- fyri ferð og gisting. 

Ikki við í tilboðnum er kostnaðurin av at flyta tilfari til Føroyar. «Prisen er ekskl. Moms og afgifter på 

Færøerne. Materialer leveres til angivet speditør i Danmark» 

 

  
 

Mentanarnevndin 25. august 2022: 

Einmælt samtykt at taka av tilboðnum uppá kr. 428.150,- ex. MVG. 

Meirkostnaður verður fíggjaður av játtanini hjá Mentanarnevndini. 

 

Fíggjarnevndin 05. september 2022: 

Nevndin er kunnað um, at Kim Thomasen nú mælir til, atarbeiðið verður útsett til 2023, og at tað tískil 

ikki er neyðugt at fáa eykajáttan í 2022.  

Málið verður beint aftur í Mentanarnevndina. 

 

Býráðið 06. september 2022: 

Málið er tikið av skrá og verður viðgjørt aftur í Mentanarnevndini, ný nýggir upplýsingar fyriliggja. 

 

[Gem]  
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54/22 

22/00242-1 Føroya Tele/FT-Net umsókn um graviloyvir til FTH "fiber to home" í 

Tvøroyrar kommunu 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Tekniska nevnd 13.06.2022 31/22 

2 Býráðið 06.09.2022 54/22 

 

 

 

Málslýsing: Kommunustjórin 15.05.2022 

Umsitingin og umboð fyri FT-Net hevði fund hin 2. Mai. 2022 í býráðssalinum á Tvøroyri, har FT-Net 

greiddi frá um teirra verkætlan, nevnd FTTH “Fiber to the Home”, ið yvirornað gongur út uppá, at 

útskifta verandi koparkaðalar við optiskar kaðalar, og harvið kunna veita borgarum og vinnuni á Tvøroyri 

eina betri, tíðarhóskandi og framtíðartryggja breiðbandsferð, ið er fyritreyt fyri tíðararinnar tørv á 

talgildum tænastuveitingum. 

 

Verkætlanin er byrja fyri fleiri árum síðani, kring um í Føroyum, har plast rør vera løgd úr brunnum til  

hvørt einasta heim.  

 

FT-Net ynskir at byrja uppá hesa verkætlanina í Tvøroyrar kommunu, og fyri at verkætlanin kann 

gjøgnumførast, kemst ikki uttan um, at neyðugt verður at grava í vegir og lendi m.a. hjá Tvøroyrar 

kommunu. 

 

Tí er her talan um eina generela umsókn frá FT-Net, um at fáa loyvi til –har tað er neyðugt- at fresa/grava 

í kommunalar vegir fyri at røkka hvørjum einstøkum húsum/bygningi í kommununi.  

 

Mælt verður til at geva loyvi, við treyt um at: 
1. FT-Net innheintar øll myndugleika loyvir og loyvir frá privatum eigarum har tað er neyðugt. 
2. At eigarar av evt. kaðalum, sum frammanundan kunna liggja har grivið/fresa verður, vera kunnaðir um 

ætlanina, og fáa møguleika at uppmerkja teirra kaðalar og leiðingar. 
3. At arbeiði verður at fara fram í samráð við Teknisku deild, og at tað verður tikið atlit til í mest møguligan 

mun ikki at skaða vegbelegning.  
4. At vegbelegningurin í mest møguligan mun verður gjørdur aftur í sama stand, sum hesin var í 

frammanundan grivið/fresa verður. Og at vegbelegningurin verður afturgjørt skjótast møguligt eftir at 
liðugt er at fresa/grava. 

5. Um skaði kemur á frammanundan lagdir kaðalar og leiðingar í lendinum har fresa/grivið verður, verður 
kostnaðurin av hesin hildin av FT-Net og aftur gjørt í samráð við Teknisku deild, uttan kostnað fyri 
Tvøroyrar kommunu. 

 

Verkætlanin kann í nøkrum førum geva Tvøroyrar kommunu møguleika at luttaka aktivt, og samstundis 

leggja nýggjar leiðingar, t.d. kaðalar til gøtuljós. 

 

Mælt verður til, at heita á FT-Net, at verkætlanin “FTTH” verður at halda áfram óslitin, inntil øll 

vinnustøð og húsarhald í Tvøroyrar kommunu eru íbundin.  

 

 

Lógargrundarlag: Kommunufulltrúin 
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Fíggjarligar avleiðingar:  

 

 

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum 

latið teknisku nevnd og møguliga býráðnum til støðutakan. 

 

 

 

 

Tekniska nevnd 13. juni 2022: 

Nevndin tekur undir við tilmælinum frá kommunustjóranum, og málið verður beint í Býráðið. 

 

Kommunustjórin 03. sep. 2022 

Net hevur fingið royndar graviloyvið til at fremja verkætlanina FTH, har byrja var á Torvheyggi út á 

Hamar í Froðba. Royndarverkætlanin hevur gingið væl og verður mælt til at Tvøroyrar kommuna 

yvirskipað gevur NET loyvið til at halda áfram við verkætlanini í samráð við Tekniskudeild, har 

fiburkaðal verður lagdur til hvørt heim í Tvøroyrar kommunu. 

 

 

Býráðið 06. september 2022: 

Einmælt samtykt at geva NET yvirornað loyvið at halda áfram við verkætlanini FTH í samráð við 

Tekniskudeild, har fiburkaðal verður lagdur til hvørt heim í Tvøroyrar kommunu. 

 

[Gem]  
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55/22 

22/00339-2 Kommunufelagið -Hoyringsskriv/kunning 2022: 

 
1. Uppskot til broyting í kunngerð um heimatænastu og gjald fyri heimatænastu, eldrarøkt o.a. 

 

2. Uppskot til broyting í kunngerð um umsiting av samsýning fyri at ansa eldri og óhjálpnum 

persónum. 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Býráðið 06.09.2022 55/22 

 

 

Málslýsing: Kommunustjórin 03.09.2022 

Umsitingin hevur frá kommunufelagnum móttikið hoyringsuppskot við freist at viðmerkja tann 19. Sep. 

uppá niðanfyri broytin í kunngerð: 

 

1. Uppskot til broyting í kunngerð um heimatænastu og gjald fyri heimatænastu, eldrarøkt o.a. 

 

2. Uppskot til broyting í kunngerð um umsiting av samsýning fyri at ansa eldri og óhjálpnum 

persónum. 

 

Lógargrundarlag: 
1. Løgtingslóg nr. 20 frá 7. apríl 2014 um kommunalt samstarv um heimatænastu, eldrarøkt v.m. 
2. Kunngerð nr. 126 frá 17. desember 2014 um heimatænastu og gjald fyri heimatænastu, eldrarøkt o.a., 

sum broytt við kunngerð nr. 160 frá 9. desember 2020 

 

Fíggjarligar avleiðingar: ókent 

 

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum 

latið býráðnum til kunning/støðutakan. 

 

 

 

Býráðið 06. september 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað. Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi uppskotið. 

[Gem]  
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56/22 

22/00340-1 Kommunusamanlegging 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Býráðið 06.09.2022 56/22 

 

 

Málslýsing: Kommunustjórin 03. sept. 2022 

Borgarstjórin Kristin Michelsen ynskir at leggja mál fyri Tvøroyrar býráð, at fáa heimila og taka stig til, 

at Tvøroyrar býráð heitur á hvørja einstøku kommunu í Suðuroynni um at velja limir í ein arbeiðsbólk, at 

viðgerða sjálvbodna kommunusamanlegging í Suðuroynni. 

 

Mælt verður til at limirnir í bólkinum eru óheftir politiskt, at arbeiðsbólkurin skipar seg sjálvan, og fær 

heimild at ráðføra seg uttanhýsis. Tilmælið um arbeiðssetning hjá bólkinum er, at hesin fremur eina lýsing 

av hvørjari kommunu sær, við m.a. lýsing av fyrimunum og vansum við kommunusamanlegging í 

Suðuroynni. Arbeisbólkurin orðar eina niðurstøðu, ið verður løgt til støðutakan hjá hvørjari kommunu sær 

innan 31.12.2023. 

 

Lógargrundarlag: 

 Løgtingslóg um kommunustýri, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 57 frá 30. apríl 2018 

 Løgtingslóg nr. 12 frá 22. februar 2007 um sjálvbodnar kommunusamanleggingar og kommunal samstørv í 
sambandi við lógarbundnar uppgávur 

 

Tilgongd frammanundan: 

Samanlegging av kommununum í Suðuroynni hevur verið viðgjørd politiskt í 20-25 ár, uttan at nøkur 

samanlegging er framd. Løgtingið hevur í fleiri umførum viðgjørt spurningin um kommunusamanlegging, 

har ímillum at tvinga kommunur at leggja saman við lóg, men enn er ikki meiriluti fyri hesum í 

løgtinginum. 

Fleiri kommunusamanleggingar eru tó framdar higartil aðrastani í landinum, og felags fyri tær 

samanlegging eru, at hesar eru gjørdar á sjálvbodnum grundarlag. Tí hevur tað verið upp til kommunurnar 

at gera av og til landsstýrið at góðkenna einstøku samanleggingarnar.  

 

Fólkaatkvøða hevur verði í fleiri føru um kommunusamanlegging, og seinast hósdagin 3. mai 2012, har 

yvirornaða úrsliti var, at Suðuroyingar ynskja kommunusamanlegging, spurningurin er bert hvussu og 

nær. Nú eru so 10 ár liðin síðan fólkaatkvøðuna, og enn er onki stig tikið til kommunusamanlegging. 

 

Hví samanlegging? 

Tað eru nógvar góðar grundir til at skipa samfelagið við stórum og sterkum kommunalum eindum. Tað 

snýr seg um at hava búskaparliga og umsitingarliga burðardyggar eindir, sum kunnu geva borgarunum 

bestu tænasturnar og best møguligt røkja uppgávurnar í nærumhvørvinum.  

  

 

Krøvini hjá borgarunum eru alsamt vaksandi, og borgarin velur tað øki ella kommunu, har tað er best at 

liva og virka - búskaparliga og sosialt. Kommunurnar kappast sína millum um skattaborgarar, og smærri 

kommunurnar hava nógv truplari við at lúka vaksandi krøv, halda fast við og draga at sær fólk.  

 

Eygleiðingin er, at lokala fólkaræðið í Suðuroynni er veikt mótvegis Miðstaðarøkinum, og ungaættarliði 

velur Suðuroynna frá. Kappingin millum kommunurnar í Suðuroynni, um skattaborgarar ótti heldur verði 

at fáa skattaborgarar til Suðuroynni uttan mun hvar í Suðuroynni hesir veja at seta búgv. 
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Metingin at fáa eitt demokrati at virka nøktandi, er neyðugt við einum ávísum størri fólkagrundarlagi í 

einari eind. Hetta vil skapa dynamikk og virka mennandi á fólkaræði. Fleiri fólk fáa høvi at taka lut og fáa 

ávirkan á viðurskiftini í lokaløkinum, og veljarin fær fleiri valevnir at velja ímillum í einari størri 

kommunalari eind. 

 

Tað røkkur ikki á mál við bara betri infraskipan og sjálvbodnum óformligum samstarvi. 

Kommunusamanlegging og økismenning er við til at skapa betri grundarlag fyri vinnuligum virksemi og 

búskaparvøkstri, sum aftur minkar um arbeiðsloysið og harvið skapar fólkavøkstur. 

 

Við verandi samanbinding av við tunlum og vegum eru tað spill av tilfeingi, at gjørdar verða stórar íløgur 

í anlegg av ymiskum slag í kommunum, sum liggja lið um lið - dupultíløgur. Við størri kommunalum 

eindum kunnu gerast færri og meira dygdargóð anlegg. Harumframt kunnu eindirnar gera nýggjar íløgur, 

sum tær annars ikki megnaðu at gera hvør sær. 

 

Granskingardepilin fyri Økismenning gjørdi ein kanning í 2004, ið nevndis: 
«Kommunusamanlegging - hvat siga suðringar? Status quo, kommunusamanlegging ella økt samstarv»? 

 

Hendan kanningin vísti, at ein meiriluti av suðringum ynskja kommunusamanlegging. Tað eru nógv, ið 

halda at kommunusamanlegging fer at hava fyrimunir við sær. Fyrst og fremst vænta næstan øll, at 

kommunusamanlegging fer at hava við sær, at oyggin fer at standa sterkari út-at-til, og at samanhaldi 

millum bygdirnar í oynni verður betri. Hetta kann tulkast sum, at nógvir suðringar eru troyttir av tí 

bygdaklandrinum, sum eisini er ein partur av veruleikanum í Suðuroynni. Stórur partur av teimum sum 

stuðla kommunusamanlegginum vænta eisini, at samanlegging fer at hava við sær betri og effektivari 

kommunalar tænastur. Um 80 % halda antin, at kommunusamanlegging eigur at fara fram sum skjótast 

ella at tað skal vera við kommunuvalið í 2008.  

 

Kanningin vísti at 490 av teimum 502 sum luttóku í kanningini svaraðu uppá spurningin um teirra 

kommuna skal leggja saman við aðrari kommunu. Ein stórur meiriluti av hesum – heili 73,9 % - svaraðu 

ja, at tey hildu, at teirra kommuna eigur at leggja saman við eini aðrari kommunu. 15,5 % svaraðu nei, at 

teirra kommuna skuldi ikki taka lut í eini kommunusamanlegging, meðan 10,6 % søgdu seg ikki vita. 

 

Um hugt verður at hvussu fólk í teimum einstøku kommununum hava svarað, so er ein greiður meiriluti 

fyri kommunusamanlegging í øllum kommununum í oynni. Serliga í Tvøroyrar kommunu eru borgararnir 

positivir um eina kommunusamanlegging – har eru heili 82 % fyri eini kommunusamanlegging. Í Vágs 

kommunu eru út við 70 % fyri eini kommunusamanlegging, og eru tølini fyri tær smærri kommunurnar 

nøkulunda tey somu. Í Hvalbiar kommunu, har stuðulin til eina kommunusamanlegging var minstur, 

søgdu umleið 60 % seg vera fyri eini kommunusamanlegging. Ein týðandi spurningur í kjakinum um 

kommunusamanlegging í Suðuroynni er spurningurin um, hvussu nógvar kommunu skulu verða í oynni. 

Kanningin vísti, at millum tey, ið halda at kommunurnar skulu leggja saman, var meiriluti fyri, at tær 

løgdu saman til 1 kommunu. Umleið 57 % hildu, at ein kommuna skal vera í Suðuroynni, meðan um 40 % 

hildu, at tvær kommunur skulu verða í oynni. 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: ókent 

 

 

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður uppskotið við hesum 

latið býráðnum til støðutakan. 
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Býráðið 06. september 2022: 

Kristin Michelsen, borgarstjóri mælir til at Tvøroyrar býráð samtykkir fyriliggjandi uppskot og at býráðið 

heimilar borgarstjóranum at hava fund við allar borgarstjórar í Suðuroynni at viðgerða uppskotið.  

Einmælt samtykt 

 

[Gem]  
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Til kunningar 

29/22 

22/00096-1 Skattatøl 2022 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Fíggjarnevndin 17.02.2022 2/22 

2 Býráðið 22.02.2022 5/22 

3 Fíggjarnevndin 17.03.2022 3/22 

4 Býráðið 30.03.2022 6/22 

5 Fíggjarnevndin 21.04.2022 5/22 

6 Býráðið 05.05.2022 11/22 

7 Fíggjarnevndin 18.05.2022 6/22 

8 Býráðið 31.05.2022 21/22 

9 Fíggjarnevndin 23.06.2022 9/22 

10 Býráðið 30.06.2022 26/22 

11 Fíggjarnevndin 05.09.2022 14/22 

12 Býráðið 06.09.2022 29/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málslýsing: Kommunustjórin 01.02.2022 

Til kunning og umrøðu samanbering av skattainntøkum 2021/2022 

 

Lógargrundarlag: Kommunustýrislógin 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: FÆ2022/23 

 

 

Tilmælið: Vísandi til kommunustýrisskipanina fyri Tvøroyrar kommunu verður við hesum kunning um 

skattainntøkur latið fíggjarnevndini og møguliga býráðnum til umrøðu/-støðutakan. 
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Fíggjarnevndin 17. februar 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Býráðið 22. februar 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað. 

 

 

Fíggjarnevndin 17. marts 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Býráðið 30. marts 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Fíggjarnevndin 21. april 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Býráðið 05. maj 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Fíggjarnevndin 18. maj 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Býráðið 31. maj 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Fíggjarnevndin 23. juni 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað. 

 

 

Býráðið 30. juni 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

 

Fíggjarnevndin 05. september 2022: 

Nevndin er kunnað. 

 

 

Býráðið 06. september 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

[Gem]  
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30/22 

20/00350-10 Kommunulæknaviðtalan á Tvøroyri -støðulýsing aug. 2022 

 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. 

1 Býráðið 06.09.2022 30/22 

 

 

  
Málslýsing: Kommunustjórin 04.08.2022 
Kunning um skriv/áheitan, ið er send til Heilsutrygd og Heilsumálaráðið. 
 
 
Sosiala nevnd 29. august 2022: 
Nevndin kann ikki góðtaka at læknaviðtalan stendur ómannað, og ynskir at vita um umsitingin 
hevur  
fingið nakað svar uppá skrivið, dagf. 27/7-2022, ið er sent til Heilsutrygd og Heilsumálaráðið. 
Málið verður beint í býráðið sum lukkað mál. 
 
Kommunustjórin 03.09.2022 
Borgarstjórin hevur hin 26. Aug. 2022 móttikið teldupost frá landstýrismanninum, ið bjóðar 
borgarstjóranum á Tvøroyri og í Vági til fund tann 9. Sep. at viðgerða “Heilsutænastur til 
borgarar í Suðuroynni”  
 

 

 

Býráðið 06. september 2022: 

Málið var umrøtt og kunnað 

 

[Gem]  
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Fundurin lokin kl. 19:50 

 

 

 

Kristin Michelsen 

 

 

 

Anita Vibergsdóttir 

 

 

 

Alvi Mortensen 

 

 

 

Jónleyg Jespersen Bech 

 

 

 

Bjarni Hammer 

 

 

 

Kristina Roest 

 

 

 

Súsanna Bertholdsen 

 

 

 

 


