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Løgtingsmál nr. 84/2013: Uppskot til samtyktar um at leggja frágreiðing fyri Løgtingið 

um átøk og møgulig uppskot til lógarbroytingar, ið skulu tryggja greiða leiðslu, ábyrgd 

og útinnan, tá ið almennar byggiætlanir verða framdar 

 

Uppskot 

 

til 

 

samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fram neyðug lógaruppskot, ið frameftir skulu 

tryggja greiða leiðslu, ábyrgd og útinnan, tá ið almennar byggiætlanir verða framdar.  

 

Vísandi til frágreiðing frá Løgtingsgrannskoðarunum frá juni 2013 um almennar 

byggiverkætlanir, sum eru framdar seinnu árini, verður víst á: 

 

- at upplýsingar hava verið hildnar aftur fyri Løgtinginum, og at upplýsingar, sum eru 

lagdar fyri tingið, hava verið skeivar og villleiðandi, 

- at byggiverkætlanir seinnu árini eru framdar, uttan at reglurnar um at gera serligar 

verklagslógir eru hildnar, 

- at summar stórar verkætlanir eru byrjaðar við eini eykajáttanarlóg, t.d. tá ið gamlir 

bygningar verða keyptir, uttan at nøkur verulig fyrireiking er gjørd, áðrenn keypt 

verður, 

- at peningur hevur verið játtaður til byggiverkætlanir uttan nakra neyva útgreining av 

tørvi og uttan byggiskrá ella væl grundaðan kostnað, 

- at upprunaligu játtanirnar og kostnaðarmetingarnar ikki hava hildið, og at í summum 

førum er farið tvífalt út um upprunaligu játtanirnar, 

- at flestu verkætlanirnar ikki hava hildið upprunaligu tíðarætlanina, og at onkrar 

verkætlanir eru seinkaðar fleiri ár, og 

- at leiðsla og ábyrgd hava ikki verið nóg greið, og at landsstýrisfólk ikki í nóg stóran 

mun hava hildið sínar eftirlitsskyldur. 

  

 

Viðmerkingar: 

Atvoldin til hetta uppskot frá teimum tingmonnum, ið eru valdir løgtingsgrannskoðarar, er 

kanningin og frágreiðingin, sum løgtingsgrannskoðararnir í 2012 áløgdu Landsgrann-

skoðanini at gera um almennar byggiverkætlanir seinnu árini. 

 

Tann væl úr hondum greidda frágreiðingin frá Landsgrannskoðanini varð latin løgtings-

grannskoðarunum í apríl 2013. Løgtingsgrannskoðararnir hava sent tinginum frágreiðingina 

við sínum viðmerkingum í juni 2013.  

 



Løgtingsgrannskoðararnir átala í sínum viðmerkingum til frágreiðingina í juni 2013  

hvassliga eina røð av viðurskiftum, sum kanningin staðfestir. 

 

Frágreiðingin skjalprógvar, at almennar byggiætlanir seinnu árini, eru lopnar fullkomiliga av 

lunnum. Millum átaluverdu viðurskiftini eru eitt nú: 

 

- At talan er um meira enn 100 milliónir, ið eru nýttar út um tað, sum Løgtingið 

upprunaliga hevur játtað. 

- Verklagslógir eru antin ikki gjørdar ella ikki fylgdar, soleiðis sum reglurnar áseta. 

- Løgtingið hevur fingið skeivar, vantandi ella villleiðandi upplýsingar. 

- Peningur er játtaður uttan neyvari útgreiningar av kostnaði og uttan greiða byggiskrá. 

- Tíðarætlanir halda ikki. 

- Størri verkætlanir eru byrjaðar við eykajáttan – og uttan verklagslóg og neyva 

fyrireiking ella meting. 

- Eftirlitið og ábyrgdin hjá landsstýrisfólki og embætisverki hava verið vantandi og 

ógreið. 

 

Hesi viðurskifti og onnur, sum frágreiðingin lýsir, eru so álvarslig eftir løgtingsgrann-

skoðaranna tykki, at alt málið og frágreiðingin eiga at verða løgd til tingsins viðgerð sum 

sjálvstøðugt tingmál. 

 

Hetta til tess at tingið kann gera sínar niðurstøður og taka neyðug stig til at fáa landsstýrið at 

taka avleiðingar, gera ítøkilig átøk og at leggja fram møguligar lógarbroytingar, ið kunnu fáa 

skil á viðurskiftunum og kunnu forða fyri, at slíkt yvirhøvur kann henda aftur. 

 

Hetta er ikki minst átrokandi, nú samtykt er at fara undir munandi størri almennar byggingar 

enn tær, sum eru viðgjørdar og lýstar í kanningini og frágreiðingini.  

 

Tí verður mælt til, at Løgtingið viðger frágreiðingina og uppskotið neyvt og at niðurstøður 

verða samtyktar.  

 

Víst verður til Frágreiðing um almennar byggiverkætlanir (fylgiskjal 1 ikki viðløgd her – er at 

finna á netinum), sum er og grundarlag undir viðgerðini. Frágreiðingin er áður send øllum 

tingfólkum. Harafturat verður víst til tilmæli frá Landsverk um at skipa viðgerðina av størri 

verkætlanum øðrvísi (fylgiskjal 2).  

  

Lógargrundarlag og mannagongd handan frágreiðingina 

Frágreiðingina hevur Landsgrannskoðanin gjørt eftir áheitan frá løgtingsgrannskoðarunum, 

soleiðis sum heimild er fyri í § 14, stk. 1 í løgtingslóg nr. 25 frá 21. apríl 1999 “um 

grannskoðan av landsroknskapinum v.m”. Har er ásett, at løgtingsgrannskoðararnir kunnu 

”áleggja grannskoðanini at gera frágreiðingar um viðurskifti, ið løgtingsgrannskoðararnir 

vilja hava lýst.” 

 

Í 2011 tóku løgtingsgrannskoðararnir hetta stigið, og tað varð grundgivið soleiðis (sum greitt 

er frá í viðmerkingunum til løgtingsmál nr. 132/2012):  

 

“Í ársfrágreiðingini hevur Landsgrannskoðanin eitt fylgiskjal um Trygdar-

miðstøðina í Klaksvík. Víst verður á fleiri ógreið og atfinningarsom viður-

skifti. Løgtingsgrannskoðararnir átala gongdina í hesum máli, har framvegis 

stór ivamál eru um ábyrgd og liðugtgerð av verkætlanini. Løgtings-



grannskoðararnir hava verið á eftirlitsvitjan í nýggja bygninginum hjá Trygd-

armiðstøðini og í nýggju framleiðsluhølunum hjá Apoteksverkinum og fara 

neyvt at fylgja málunum upp. Løgtingsgrannskoðararnir halda, at málið um 

Trygdarmiðstøðina ikki er eindømi um byggiverkætlanir, ið leypa av lunnum, 

og hava tí heitt á Landsgrannskoðanina at gera eina kanning av fleiri byggi-

verkætlanum hjá tí almenna seinnu árini.” 

 

Frágreiðingin frá Landsgrannskoðanini varð latin løgtingsgrannskoðarunum í apríl 2013. 

Løgmaður og landsstýrisfólk hava havt høvi at gera viðmerkingar til frágreiðingina.  

 

Løgtingsgrannskoðararnir gjørdu síðani sínar viðmerkingar og sínar átalur til frágreiðingina – 

og tær eru settar inn í frágreiðinignia, sum varð send løgtingsfólki í juni 2013. 

 

 

Skjøl: 

Skjal 1: Frágreiðing frá Løgtingsgrannskoðarunum frá juni 2013 (ikki løgt við her – 

tingmenn hava áður fingið frágreiðingina, og er hon eisini at finna á netinum)  

Skjal 2: Skriv frá Landsverk, dagfest 8. mars 2013, til Innlendismálaráðið, viðvíkjandi 

áseting av byggiútreiðslum í sambandi við verklagslógir 
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