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Bakstøði fyri frágreiðing um hagtøl hjá Kreppumiðstøðini 

Kreppumiðstøðin fær á hvørjum ári stuðul frá Almannamálaráðnum. Stuðulin verður latin 

á fíggjarlógini, og í 2015 var játtanin 950.000 kr. 

Reglugerð er gjørd fyri stuðlinum, og har er ásett, at ein treyt fyri at fáa stuðul er, at felagið  

veitir Almannamálaráðnum hagtøl fyri virksemi sítt.  

Eitt sindur um Kreppumiðstøðina 
Kvinnuhúsfelagið, ið rekur Kvinnuhúsið/Kreppumiðstøðina, byrjaði sítt virksemi 1. 

oktober 1990. Fyrstu árini var ein sjálvboðin ráðgeving í Kvinnuhúsinum. Har fekst sosial, 

løgfrøðilig og sálarlig ráðgeving. Henda datt niðurfyri, nakað áðrenn Sjálvhjálpin byrjaði sítt 

virksemið, tá víst varð til Sjálvhjálpina og Rættarhjálpina. 

Sjálvhjálpin varð niðurløgd í desember 2013. Ístaðin varð størri peningaupphædd sett av til 

samrøður við sálarfrøðing. Ein sosialráðgevi starvast í Kvinnuhúsinum.  

Samanumtikið hevur Kvinnuhúsið eitt gott tilboð til kvinnur útsettar fyri harðskapi. Kvinnur 

hava møguleika at tosa við starvsfólk, ið vita nógv um harðskap í parløgum og 

nærsambondum. Samrøður kunnu eisini fáast við sálarfrøðing og sosialráðgeva. 

Kvinnuhúsið stílar fyri sjálvhjálparbólkum, har kvinnur, útsettar fyri harðskapi, hittast og 

deila upplivingar, tankar, kenslur og stuðla hvørji aðrari  at liva eitt lív uttan harðskap. Á 

Kreppumiðstøðini er møguleiki hjá kvinnum at nýta tilboðini og haraftrat gista, saman við 

sínum børnum, til tær kenna seg nóg tryggar at fara víðari.  

Endamálið hjá Kvinnuhúsinum er at veita kvinnum, ið hava verið fyri harðskapi, innivist og 

veita ráðgeving og vegleiðing. Ein sjálvhjálparbólkur er ein bólkur, í hesum føri av kvinnum, 

ið møtast um eitt felags evni ella líknandi trupulleika. Bólkurin gevur tí einstaka luttakaranum 

høvi til at deila upplivingar, tankar og kenslur saman við øðrum í líknandi støðu. Endamálið 

við bólkinum er, at kvinnurnar stuðla hvørja aðra, finna loysnir og veita hjálp til sjálvhjálp.  

Á Kvinnuhúsinum eru trý størv, tilsamans tvey ársverk. 

Umframt fastan stuðul á 950.000 kr., er stuðul á 340 tús. kr. latin Kvinnuhúsinum til at 

umsita ymisk átøk sambært heildarætlanini Harðskapur í parløgum og nærsambondum, sum 

burturav skal brúkast til hesi átøk: 

 Tilboð um sálarfrøðiliga hjálp til teirra, ið eru rakt av harðskapi  

 Veiting til keyp av mati og neyðsynjarvørum  

 Veiting til tulkingarskipan til kvinnur  

Arbeiðið í Kvinnuhúsinum miðar ímóti at styrkja sjálvskenslu og sjálvsábyrgd kvinnunnar, 

so hon í størri mun fær styrki at ráða og taka avgerðir yvir egna lívi sínum. 

Endamálið við Kvinnuhúsinum er at veita hjálp til sjálvhjálp og serliga stríðast ímóti 

likamligum og sálarligum harðskapi framdum móti kvinnum og børnum.  

Til tess at røkka hesi endamál verður í Kvinnuhúsinum arbeitt við at: 

 kunna um harðskap í familjuni, 

 kunna um tað arbeiðið, sum verður gjørt í Kvinnuhúsinum, 
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 veita kvinnum tilboð um hjálp til sjálvhjálp, 

 taka lut í rakstrinum fyri at tryggja Kvinnuhúsinum sum tilhald fyri kvinnur og børn, 

sum hava verið fyri harðskapi. 
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Gjøgnumgongd av úrslitinum av skrásetingini hjá Kvinnuhúsinum 

Áheitanir til felagið býttar á mánaðir 
Kvinnuhúsið hevur latið inn 400 oyðibløð fyri 2015. Talvan niðanfyri vísir býtið av 

áheitanum yvir mánaðir.  

 

Áheitanin er umvegis 
Talvan niðanfyri vísir, á hvønn hátt viðskiftafólk seta seg í samband við Kvinnuhúsið. Hjá 

Kvinnuhúsinum er persónlig viðtala tann mest nýtti hátturin at samskifta við Kvinnufelagið, 

heili 52%. 38% venda sær til Kvinnuhúsið við umvegis telefon ella SMS. 
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Hvørjum er áheitanin frá 
Talvan niðanfyri vísir, hvør tað er, sum vendir sær til felagið. Hjá Kvinnuhúsinum er tað so 

at siga altíð viðkomandi, sum hevur tørv á ráð ella vegleiðing frá Kvinnuhúsinum, ið setir 

seg í samband við felagið.  

 

Nýggj ella afturvendandi áheitan 
Flestu áheitanirnar til Kvinnuhúsið eru ein áheitan, har viðkomandi vendir aftur um eitt mál, 

sum ikki er avgreitt. Í flestu førum ringir  kvinnan til Kvinnuhúsið og síðan verður avtalað 

ein viðtalutíð. Tær kvinnur, ið velja at vera ónevndar verða skrásettar undir fyrstu ferð, tí 

man veit ikki, um tær hava verið í samband við Kvinnuhúsið áður. Í 43% av førunum er 

talan um fyrstu ferð áheitanir. Í 39% av førunum er talan um áheitanir har viðkomandi vendir 

aftur um mál, sum ikki er avgreitt. 
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Kyn og aldursbólkur 
Tað eru so at siga bara kvinnur, ið venda sær til Kvinnuhúsið, sum eisini er málbólkurin hjá 

Kvinnuhúsinum. Tó eru tað eisini menn, ið venda sær til Kvinnuhúsið.  

 

 

Av teimum 347 skrásetingunum, ið eru gjørdar til henda spurning, eru nógv flestu 

áheitanirnar til Kvinnuhúsið frá kvinnum? í aldursbólkinum 30-65 ár, 81%, tó eru 61 

áheitanir frá aldursbólkinum 18-29 ár, sum er 18%. 
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Familjuviðurskifti, bústaður, starvsviðurskifti og upprunaland 
Av teimum 283 skrásetingunum, ið eru gjørdar til spurningin um familjuviðurskifti, er 36% 

støk uttan børn, meðan 31% eru støk uttan børn.  

 

 

Av teimum, sum venda sær til Kvinnuhúsið, búgva meginpartin av øllum í Tórshavnar 

økinum, t.e. 78%. 

 

Samlaða fólkatalsbýtið í Føroyum millum tey fimm økini, er ávikavist: 

 Tórshavnar øki 42% 

 Norðoyar øki 12% 

 Eysturoyar øki 24% 

 Vága og Norðstreymoyar øki 10%  

 Sandoyar og Suðuroyar øki 12%. 
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Av hesum sæst, at tað eru lutfalsliga fleiri úr Tórshavnar økinum, ið venda sær til 

Kvinnuhúsið, meðan talið er lutfalsliga lágt úr hinum økinum. 

Av teimum, sum venda sær til Kvinnuhúsið, eru 55% lønmóttakarar, meðan ein lutfalsligur 

stórur bólkur er arbeiðsleysur, 12%.  

 

 

Tá spurt verður um upprunaland, eru nógv tær flestu úr Føroyum, meðan 7% eru  úr einum 

Norðurlandi, og ongin aðrastaðni frá. 
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Úrslit av áheitanini 
Eitt sindur fleiri enn helmingurin av øllum áheitanum verða avgreiddar alt fyri eitt, meðan í 

36% av førunum verður avtala gjørd um vegleiðing og ráðgeving í felagsskapinum.  

 

 

Av teimum 138, ið avtala um vegleiðing og ráðgeving varð gjørd við, vóru 72% einsamallar 

í samrøðu, meðan 21% vóru bólkasamrøður.  

 

Hvaðani stavar kunnleikin um felagið 
At enda verður spurt um, hvar viðkomandi hevur hoyrt um felagið. Hetta er ein viðkomandi 

spurningur hjá felagnum at vita, soleiðis at tey fáa ábending, um t.d. teirra lýsingarhættir eru 

nøktandi.  

Einans 9 skrásetingar eru til henda spurning, so svarið kann ikki nýtast til at siga nakað um 

henda spurning. 
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Samanumtøka 

Hetta er triðju ferð at Almannamálaráðið viðgerð og skrivar frágreiðing um innkomnu 

hagtølunum hjá Kvinnuhúsinum, og aðru ferð at talan um eitt heilt ár.  

Mett verður, at skrásetingarnar í síni heild eru í lagi og geva eitt gott innlit í virksemi hjá 

Kvinnuhúsinum – bæði í mun til hvør, nær og hvussu viðskiftafólk venda sær til 

Kvinnuhúsið, og hvørja tænastu tey fáa frá Kvinnuhúsinum.  

Leggjast skal afturat, at Kvinnuhúsið ger umframt hesi hagtølini eisini síni egnu hagtøl, sum 

geva eitt enn betur innlit í virksemi hjá Kvinnuhúsinum. Hesi hagtøl eru tøk á heimasíðuni 

www.kvinnuhusid.fo 

Kvinnuhúsið hevur havt høvi at gera viðmerkingar til frágreiðingina, og hevur góðkent 

tekstin og givið loyvið til, at hagtølini verða almenn.

http://www.kvinnuhusid.fo/
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