
 

 

 

Føroya Løgting. 

 

Løgtingsmál nr. 81/2013: Grannskoðan av almennum roknskapum 

Uppskot 

til 

samtyktar 

 
Løgtingið samtykkir at góðkenna landsroknskapin fyri fíggjarárið 2012 við hesum 
viðmerkingum, átalum og áheitanum um at fáa viðurskifti í rættlag, sum Landsgrann-
skoðanin, privatir grannskoðarar og løgtingsgrannskoðararnir vísa á í viðmerking-
unum og í hjáløgdu frágreiðingum. 
 
Serligur dentur verður lagdur á hesi viðurskifti: 
 

 at landsroknskapurin ikki er rættur/fullfíggjaður, m.a. tí: 

· at fleiri stovnar og grunnar eru ikki við í fíggjarlóg, í lands-
roknskapinum ella í fíggjarstøðuni,  

· at starvsfólk skylda ella eiga til góðar nógvar lønartímar, og at reglur 
og mannagongdir vanta fyri uppgerð og skráseting av starvsfólka-
skyldum,  

· at ognir og útbúnaður ikki er skrásettur, og 

· at peningastovnskontur eru ikki skrásettar í landsroknskapinum. 
 

 at stór meirnýtsla er á kontuni “Serviðgerð uttanlands”, 

 at aðalráð fylgja ikki lógum, kunngerðum, rundskrivum og reglugerðum, t.d. 
um mál og avriksstýring, ognaruppgerðir, KT-trygd og lógareftirkanning, 

 at reglur og mannagongdir vanta viðvíkjandi íløgurøkt og gjaldførisumsiting 
hjá grunnum og stovnum hjá landinum, sum hava egið gjaldføri, 

 at KT-skipanirnar hjá TAKS hava veikleikar og váðar, 

 at tað verða kravdar fleiri mió.kr. fleiri inn í barsilsgjaldi, enn nýttar eru til  
endamálið, og 

 at tað framvegis eru stórar ógreiður og ivamál í forsorgarlógini. 
 

Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum: 

Løgtingsgrannskoðararnir hava grannskoðað landsroknskapin fyri 2012 við støði í 
frágreiðingum frá Landsgrannskoðanini og frá privatum grannskoðarum. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at Landsgrannskoðanin hevur framt dygdargóða 
grannskoðan sambært lógini, og hevur í viðmerkingum sínum víst á týðandi viður-
skifti, ið eiga at verða rættað, broytt, bøtt ella fingin í rættlag.  
 
Landsgrannskoðanin hevur eisini útvegað løgtingsgrannskoðarunum upprit um ymisk 
mál, og hevur gjørt serligar kanningar av ávísum viðurskiftum. M.a. hava løgtings-
grannskoðararnir heitt á Landsgrannskoðanina um at kanna nakrar byggiverkætlanir 
hjá tí almenna seinnu árini og at lata løgtingsgrannskoðarunum eina frágreiðing. 
Landsgrannskoðanin hevur í apríl 2013 latið løgtingsgrannskoðarunum  
frágreiðingina, sum síðani er latin Løgtinginum.  
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1 Frágreiðing um frávik millum játtan og nýtslu (fylgiskjal 1) 

Í frágreiðingini hevur Landsgrannskoðanin greitt frá um frávik millum játtanartøl og 
roknskapartøl. Samanumtikið hava flest allar játtanir hildið.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott, at tað eru at kalla ongar meirnýtslur í 
2012 á flestu kontum. Tó átala løgtingsgrannskoðararnir hvassliga stóra frávikið á 
høvuðskontuni “Serviðgerð uttanlands” (s. 27 í frágreiðing um frávik). 

Meirnýtslan er tess álvarsligari, tá ið havt verður í huga, at landsstýrismaðurin í mai 
2012 bað Løgtingið um at lækka játtanina við 2,2 mió.kr., við hesum  viðmerkingum:  
“Tað vísir seg, at talið av sjúklingaferðum til útlandið er lækkað í mun til fyrsta 
ársfjórðing seinastu árini. Mett verður, at tað er møguligt at lækka játtanina til 
Serviðgerðir uttanlands. Harumframt kann verða, at tann parturin, ið verður DRG-
avroknaður (diagnose relaterede grupper), eisini kemur at hava lægri útreiðslur. 
Fylgt verður neyvt við játtanarnýtsluni, og um tað seinni út á árið vísir seg, at tað 
kemur at mangla í, verður nýtslan tálmað soleiðis, at bert sjúklingar, ið hava tørv á 
bráðneyðugari viðgerð, verða settir í viðgerð uttanlands.” (okkara undirstriking). 
 
 

2 Viðmerkingar til ársfrágreiðing frá Landsgrannskoðanini 
(fylgiskjal 2) 

 

2.1 Yvirskipað viðurskifti 

Vísandi til viðmerkingarnar niðanfyri, halda løgtingsgrannskoðararnir tað vera eitt 
álvarsmál, at Landsgrannskoðanin fleiri ferðir í ársfrágreiðingini sigur at lands-
roknskapurin ikki er rættur/fullfíggjaður.  
 
2.1.1 Landsstýrisfólk eiga at taka ábyrgd/støðu (s. 10 – 11)  

Í § 12, stk. 3, í grannskoðanarlógini er ásett, at áðrenn ein frágreiðing um úrslitið av 
einari grannskoðan verður latin løgtingsgrannskoðarunum, skal hon verða løgd fyri 
viðkomandi landsstýrismann til viðmerkingar. Tá ið Landsgrannskoðanin sendir 
landsstýrismonnum frágreiðingar til viðmerkingar, kemur tað meira enn so fyri, at 
landsstýrismaðurin ikki svarar, ella at svarið bert er ein rein endurgeving frá einari 
stovnsleiðslu ella øðrum. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at landsstýrisfólk ikki taka 
ábyrgd/støðu til frágreiðingarnar. Skal nøkur meining vera í at senda landsstýris-
fólkum frágreiðingar til viðmerkingar, mugu landsstýrisfólkini taka á seg tær skyldur, 
sum áliggja teimum sambært lóggávu og starvsinnihaldi teirra og mugu landsstýris-
fólkini tí svara frágreiðingini í mun til teirra ábyrgd og eftirlitsskyldu á málsøkinum. 
 

2.1.2 Landsroknskapurin ikki fullfíggjaður 

Fleiri stovnar og grunnar eru ikki við í fíggjarlógini og landsroknskapinum (s. 21) 

Seinastu nógvu árini hava Landsgrannskoðanin og løgtingsgrannskoðararnir javnan 
gjørt vart við, at fleiri stovnar og grunnar eru ikki við í fíggjarlógini og í landsroknskap-
inum.  
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera týdningarmikið, at allir stovnar, grunnar, 
feløg o.o., sum ikki eru í fíggjarlógini og sum koma undir § 2, stk. 2 í lógini um 
landsins almenna roknskaparhald, verða tikin við í landsroknskapin. Løgtingsgrann-
skoðararnir fegnast tó um, at landsstýrismaðurin hevur ásett reglur um at útvega 
roknskapartøl frá feløgum, grunnum o.ø. uttan fyri fíggjarlógina, og at hann hevur 
gjørt avtalu við ALS og Trygdargrunn Fiskimanna um tað sama.  
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Skrásetingar viðv. verkætlanum við fremmandari fígging (s. 55, 67 og 143) 
Fleiri almennir stovnar hava, umframt vanliga stovnsraksturin, verkætlanir, ið fáa 
fremmanda fígging. Skrásetingarnar viðvíkjandi verkætlanunum eru ikki fullfíggjaðar í 
landsroknskapinum. Tað forðar fyri gjøgnumskygni og er ikki í tráð við játtanar-
reglurnar og vegleiðingina hjá Gjaldstovuni um fremmanda fígging. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda hetta ikki vera nøktandi, og mæla til, at aðalráðini og 
stovnar tess syrgja fyri, at reglurnar um játtanarskipan og um fremmanda fígging 
verða hildnar.  
 
Tíðarskráseting og roknskaparligar skráseringar av tímasaldum  
(s. 37, 52, 66, 143, 148) 
Í frágreiðingini hevur Landsgrannskoðanin víst á vantandi tíðarskrásetingar hjá 
aðalráðum og stovnum. Hjá fleiri stovnum, er flexsaldan hjá starvsfólkum langt oman 
fyri tað, sum er loyvt at skylda ella at eiga tilgóðar sambært egnum reglum. 
 
Í september 2013 hevur landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ásannað trupulleikan, at 
tíðarskrásetingin og eftirlitið við henni á summum økjum ikki er nøktandi, og at 
trupulleikin má loysast, soleiðis at roknskapurin gerst rættur. 
 
(pkt. 5.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.14, 6.15, og 6.16 í samandr privatum grannskoðarum) 
Uttan at taka fyrivarni vísa privatu grannskoðararnir á, at ongin avseting er gjørd fyri 
skyldugar yvirtímar hjá fleiri stovnum.  
 
Tá ið stór lønarkrøv ikki eru skrásett í roknskapinum, og/ella tá ið starvsfólk skylda 
ella eiga til góðar nógvar lønartímar, kann roknskapurin ikki sigast at vera rættur. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala hetta harðliga, og mæla staðiliga til at viðurskiftini 
verða fingin í rættlag. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at røtt tíðarskráseting er ein av fortreytunum fyri 
røttum lønarútgjaldingum og harvið røttum roknskapi. Harafturat er tíðarskrásetingin 
grundarlag undir viðgerðini av, í hvønn mun settu málini verða nádd.  
 
Ognir og útbúnaður (s.29) 
Enn eru fleiri stovnar, sum ikki hava dagført yvirlit yvir ognir og útbúnað. 
Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum hevur kunnað um, at ætlanin er at dagføra 
reglurnar. Reglurnar eru enn óbroyttar. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki verða nøktandi at reglurnar um at 
skráseta ognir og útbúnað, sum hava verið í gildi síðani 2001, framvegis ikki verða 
hildnar, og mæla landsstýrismanninum til at taka neyðug stig at loysa málið. 
 
Fróðskaparsetur Føroya (s. 92 – 100) 

Hóast nýggja lógin um Fróðskaparsetur Føroya hevur verið í gildi síðani 2008, ger 
Fróðskaparsetrið framvegis roknskap fyri “Fróðskaparsetur Føroya – sjálveigandi 
stovnur”, har ognir, leiguinntøkur og peningastovnskontur eru skrásettar, og enn 
hevur leiðslan ikki tikið stig til at fáa peningastovnskontur o.a. í landsroknskapin. 
Løgtingsgrannskoðararnir vænta at landsstýrismaðurin fær greiði á hesum 
viðurskiftum uttan drál. 
 
Virðisbrøv (s. 26) 
Í landsroknskapinum 2012 er partapeningurin í feløgum, har landið eigur parta-
peningin heilt ella partvís, skrásettur við keypsvirðinum. Talan er bæði um keyp til 
undirkurs, yvirkurs og til útgávukurs. Skrásetti partapeningurin gevur sostatt onga 
ábending um ítøkiliga virðið á feløgunum. 
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Keypsvirðið er í fleiri førum munandi lægri enn innara virðið/kursvirðið. Í sambandi við 
ætlaðu einskiljingarnar av almennum fyritøkum hevur Landsgrannskoðanin mælt til at 
endurskoða verandi roknskaparreglur, og umhugsa at fara yvir til at nýta innara 
virðið/kursvirðið. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla enn einaferð landstýrismanninum til at fáa greiði á 
málinum.  
 
2.1.3 KT-trygd (s. 12, 15, 42-46, 48, 49, 53, 61, 63, 75, 89, 92, 94, 115, 130, 139, 142) 

Landsgrannskoðanin hevur í fleiri ár víst á, at alt ov fáir stovnar hava gjørt váðamet-
ingar, tíansheldur verksett KT trygd í tráð við ISO 17799 standardin. Eisini hevur 
Landsgrannskoðanin víst á, at vandi er fyri, at upplýsingar hjá almennum stovnum 
ikki verða handfarnar rætt, umframt at leiðslurnar ikki varnast møguliga misnýtslu av 
upplýsingum, ella at møgulig misnýtsla ikki verður fyribyrgd. Landsgrannskoðanin 
heldur tí, at ov nógvir stovnar og aðalráð taka ikki hetta týðandi mál í álvara. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala hetta og heita staðiliga á løgmann um at taka stig til, 
at aðalráðini taka hetta týðandi mál í álvara og seta í verk KT-trygd. 
 

2.1.4 Stýringarmeginreglur um mál og nádd úrslit (s.11)   

Bert fáir stovnar hava sett í verk reglur um mál og nádd úrslit, sum ásett í § 7 í 
roknskaparkunngerðini, hóast teir hava havt fleiri ár at seta reglurnar í verk.  
 
Fíggjarmálaráðið hevur ikki gjørt nakra vegleiðing ella rundskriv, sum áliggur ráðnum 
sambært § 7, stk. 5 í roknskaparkunngerðini. Í oktober 2013 boðaði landsstýris-
maðurin frá, at seinni í árinum fór at verða arbeitt við at dagføra roknskaparkunn-
gerðina frá 2007, og at tá verður § 7 í kunngerðini viðgjørd av nýggjum.   
 
Nakrir avrikssáttmálar eru gjørdir millum stovnar og aðalráð. Nakrir mál- og avriks-
sáttmálar eru gjørdir langt inni í avvarðandi ári, og er tískil ivasamt, hvør virknaðurin 
av teimum er. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla til, at aðalráðini sambært ásetingunum í § 7 í 
roknskaparkunngerðini í góðari tíð taka støðu til, hvørji yvirskipaði mál skulu setast, 
og hvørjar raðfestingar stovnarnir skulu gera og taka stig til at áseta stýringarmegin-
reglur hareftir. 
 
2.1.5 Samanleggingar av stovnum 

Fleiri ferðir í frágreiðingini eru nevndar samanleggingar av stovnum (s. 87, 93, 101, 
133).   
Løgtingsgrannskoðararnir eru ónøgdir við, at lógargrundarlagið verður ikki dagført í 
sambandi við samanleggingar og at samanleggingar verða ikki framdar eftir nakrari – 
at síggja til – skipaðari ætlan. 
 
2.2 Viðmerkingar til serstøk mál 

Barsilsskipanin (s. 35 – 39) 
Sambært §20 í Ll. nr. 48/2001 “um barsilsskipan” kunnu persónar, sum hava aðra 
inntøku av vinnu enn A-inntøku tekna eina trygging. Gjaldið er kr. 500 árliga, og er 
ikki dagført síðani 2002, hóast gjaldið hjá A-skattgjaldarum er hækkað munandi 
síðani tá. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum í Vinnumálum, sum varðar av 
skipanini, til at dagføra gjaldið. 
 
Umsitingin av Barsilsskipanini verður borðin á játtan og høvuðskontu  fyri seg, men 
TAKS, sum síðani 1. januar 2012 hevur umsitið skipanina, ger ikki uppgerð yvir 
veruliga kostnaðin av at reka skipanina. 
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Løgtingsgrannskoðararnir eru ónøgdir við at tað ikki er møguligt at síggja veruliga 
umsitingarkostnaðin av Barsilsskipanini og heita á landsstýrismannin í Fíggjarmálum 
um at skipa so fyri, at tað verður gjørligt. 
 
Barsilsskipanin hevur seinastu árini havt størri inntøkur enn útreiðslur, tó ikki í 2009. 
Árini 2010 – 2012 hava inntøkurnar verið nærum 30 mió.kr. hægri enn útreiðslurnar.  
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at so nógvur peningur verður tikin inn, sum ikki 
verður nýttur til endamálið. 
 
Kervisskoðan á TAKS (s. 42 – 46) 

Við árslok 2012 hevði kervisskoðanin á TAKS tilsamans 10 óloyst tilmæli. Av teimum 
høvdu 2 høga raðfesting og 9 av tilmælunum vóru eldri enn 1 ár. Kervisskoðarin er 
ikki nøgdur við, at so mong gomul tilmæli eru óavgreidd. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga og mæla enn einaferð landsstýrismann-
inum til at taka neyðug stig til at loysa málið beinanvegin. Løgtingsgrannskoðararnir 
halda tað vera av heilt grundleggjandi týdningi, at telduskipanir og kervið hjá TAKS 
eru trygg, dagførd og framtíðartryggjað. 
 
Reglur um matstovur (s. 16) 

Landsgrannskoðanin hevur seinastu árini umrøtt, at almennir stovnar rinda rakstur av 
matstovum. Løgmansskrivstovan hevur í 2012 heitt á Fíggjarmálaráðið, sum umsitur 
økið, um at gera reglur um matstovuvirksemi hjá tí almenna. Enn eru ongar reglur 
komnar frá Fíggjarmálaráðnum. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum í fíggjarmálum til at gera 
felags reglur um matstovuvirksemi hjá tí almenna. 
 
Toll áogn (s. 28) 
Toll áognin hækkaði úr 60,8 mió.kr. við árslok 2011 til 155,2 mió.kr. við árslok 2012, 
ella við 94,4 mió.kr. Við árslok 2013 er áognin minkað nakað aftur.  
  
Tænastumannaeftirlønir (s. 32)  
Í oktober 2013 kunnaði landsstýrismaðurin um, at stórt sæð alt tilfar at fáa skrásett 
eftirlønarskylduna er fingið til vega, og tað síðsta verður nú skrásett. Í viðmerking-
unum í landsroknskapinum 2012 er upplýst, at Gjaldstovan hevur fingið ein aktuar at 
meta um, hvat tað hevði kostað, hevði landið keypt seg leyst frá skylduni nú. Úrslitið 
er 3,86 mia.kr. Av hesari upphæddini verður mett at danir eiga um 400 mió.kr. av 
skylduni. Nettoskylda landskassans er sostatt 3,46 mia.kr. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at enn vantar at gera upp skyldurnar mótvegis 
løgmonnum, landsstýrismonnum og løgtingsmonnum.  Mælt verður til at loysn verður 
fingin á, hvussu henda stóra fíggjarliga skylda landsins viðvíkjandi tænastumanna-
eftirlønum verður skrásett. 
 
MVG eftirstøður (s. 41 – 42) 

Í januar 2011 mæltu løgtingsgrannskoðararnir landsstýrismanninum í fíggjarmálum til 
at ansa eftir, at MVG-eftirstøðurnar ikki øktust enn meira. Tað tyktist tá, sum talan var 
um ein vaksandi trupulleika. Eftirstøðurnar við árslok 2012 vóru 117 mió.kr., ella 
nærum líka stórar sum við árslok 2011, tá ið tær vóru so stórar sum ongantíð áður. 
Við árslok 2013 vóru eftirstøðurnar 89,6 mió.kr. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott at framdu lógarbroytingarnar hava havt 
við sær, at eftirstøðurnar eru minkaðar, men harmast um at tær framvegis eru so 
stórar. Um støðan ikki batnar, verður mælt landsstýrismanninum til at taka onnur stig 
at fáa eftirstøðurnar burtur. 
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Skeiv skráseting av leiguinntøkum (s. 51) 
Orsakað av skeivari skráseting av leiguinntøkum hjá Fiskimálaráðnum í 2012, er 
samlaða nýtslan 800 t.kr. ov lág.  
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at Fiskimálaráðið skrásetir inntøkur av húsaleigu 
skeivt og harvið fær eina minninýtslu. 
 
Vørn (s. 54) 

Sambært Vørn vórðu fimm mál send Føroya Rætti, vegna krøv, sum Vørn hevði sett 
reiðaríum í sambandi við landingar uttanlands í 2008 og 2009. Eitt reiðarí hevur 
avtalað at rinda alla skuldina, trý hava gjørt gjaldsavtalu við Vørn, meðan eitt mál 
bíðar, orsakað av klagu til Løgtingsins Umboðsmann. 
 
Í uppskoti til samtyktar í februar 2013 mæltu løgtingsgrannskoðararnir landsstýris-
manninum í fiskivinnumálum til at eftirmeta alla eygleiðaraskipanina. Landsstýris-
maðurin svaraði ikki  fyrispurninginum um, hvat hann hevur gjørt við tilmælið. 
 
Stuðulsjáttanir til orkumál (s. 72) 
Landsgrannskoðanin undrast á, at Vinnumálaráðið ikki sigur seg meta um, í hvønn 
mun stuðlaðu verkætlanirnar tæna endamálinum við játtanini.  
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at ráðið ikki hevur eftirlit 
við at stuðlaðu verkætlanirnar tæna endamálinum við játtanini, og mæla til, at 
reglurnar um at lata Vinnumálaráðnum frágreiðingar og roknskapir verða hildnar. 
 
Musikkskúlaskipanin (s. 91) 
Hóast Landsgrannskoðanin á hvørjum ári síðani 2002 hevur gjørt vart við, at samsvar 
er ikki millum allar ásetingarnar í lógini um stuðul til musikkskúlar frá 1984 og 
fyrisitingarligu mannagongdirnar, er onki ítøkiligt hent. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga, at onki ítøkiligt hendir, hóast landsstýris-
maðurin ár um ár hevur vitað um manglandi samsvarið ímillum ásetingarnar í lógini 
og fyrisitingarligu mannagongdirnar. 
 
Nám (s. 87 – 91)  

Í 2004 og 2009 kannaði Landsgrannskoðanin bókagoymsluna við stakroyndum. Í 
báðum førum bendu úrslitini á, at goymsluskipanin ikki var nøktandi. Stakroyndir og 
grannskoðan í 2013 hava ikki sannført Landsgrannskoðanina um, at støðan er 
batnað.  
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fáa viðurskiftini í rættlag 
sum skjótast. 
 
Heilsukanningar av skúlabørnum (s. 116)  
Landsgrannskoðanin hevur fleiri ár á rað gjørt vart við vantandi heilsukanningar av 
skúlabørnum, og hevur eisini víst á, at støðan stendur við og versnar. Í eini roynd at 
bøta um støðuna, hevur Heilsumálaráðið lagt fram uppskot fyri Løgtingið, um at 
broyta løgtingslógina um fyribyrgjandi heilsuskipanir til børn og ung (Lm. nr. 
59/2013). 
 
Uppskotið leggur upp til at strika kravið um at kommunulæknar skulu hava skeið í 
skúlamedisini, og sambært uppskotinum fer tað at hava við sær, at fleiri skúlabørn 
kunnu taka av tilboðnum um heilsukanningar.   
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott, at stig verða tikin til at bøta um 
støðuna, men ivast í um lógarbroytingin fer at tryggja, at fleiri skúlabørn fara at taka 
av tilboðnum um heilsukanningar. 
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Kommunulæknaskipanin (s.121-126) 
Landsgrannskoðanin hevur víst á, at tað helst ongantíð hevur verið ætlanin, at 
kommunulæknaskipanin skuldi rinda fyri vanligar umsitingarútreiðslur hjá Heilsumála-
ráðnum, sum tilsamans tíðarskeiðið 2009-12 vóru 2,7 mió.kr. 
Hesa støðu halda løgtingsgrannskoðararnir als ikki vera nøktandi. Nú umsitingarligu 
uppgávurnar hjá Kommunulæknaskipanini eru fluttar til Heilsutrygd at umsita frá 1. 
januar 2014, mæla løgtingsgrannskoðararnir landsstýrismanninum til at tryggja, at 
kommunulæknaskipanin ikki rindar fyri vanligar umsitingarútreiðslur. 
 
Almannamálaráðið – setan og lønir (s. 133)  
Landsgrannskoðanin hevur víst á, at tað er eitt vandamál fyri umsitingina, at eingin 
skipanarligur skilnaður var millum tann, sum leysgevur, og tann sum flytir lønir. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda halda tað als ikki vera nøktandi, at tað ikki verður 
byrgt upp fyri slíkum týðandi vandamálunum.  
 
Landsgrannskoðanin helt tað ikki vera nøktandi, at Almannaverkið ikki helt krøvini í 
lógini um setanarviðurskifti hjá tímaløntum. Løgtingsgrannskoðararnir átalaðu í 2013, 
at Almannaverkið ikki helt reglurnar, og mælti landsstýrismanninum til at fáa tað í 
rættlag. 
Almannamálaráðið hevur síðani kunnað um, at Almannaverkið hevur gjørt setanar-
skriv til allar nýggjar setanir. Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott, at málið 
er loyst. 
 
Forsorgarlógin dagførast (s.135)  
Síðani níti-árini hava skiftandi landsstýrisfólk í almannamálum boðað frá, at tey hava 
arbeitt við eini nýggjari lóggávu, og at øll almannalóggávan innan stutta tíð fór at 
verða løgd fyri Løgtingið. Løgtingsgrannskoðararnir hava átalað, seinast í 2013, at so 
lítið ítøkiligt hendir við at gera nýggja forsorgarlóg. 
 
Í 2013 hevur landsstýriskvinnan í Almannamálum kunnað um, at hon hevur ásannað, 
at forsorgarlóggávan eigur ikki at verða savnað í einari einstakari lóg, og tí er 
upprunaliga verkætlanin broytt. Arbeiðið verður skipað í pørtum. Ætlanin er at ymsar 
lógir skulu við tíðini avloysa verandi forsorgarlóg. 
 
Enn vantar at endurskoða ásetingarnar um fyribils og varandi hjálp, um tilboð til børn 
við breki og tilboð til eldri og vaksin við serligum tørvi. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga, at so lítið ítøkiligt hendir við at gera nýggja 
forsorgarlóg, hóast trupulleikarnir hava verið umrøddir í frágreiðingum í fleiri ár. 
 
Kærunevndir – samsýningar (s. 140)  
Landsgrannskoðanin hevur víst á, at ásetingarnar um samsýningar til limirnar í 
kærunevndum eru ymiskar frá kærunevnd til kærunevnd. Dømi eru um fastar 
mánaðarligar samsýningar, árligar samsýningar, fundarpening, tímasats eftir lønar-
sáttmála, umframt at varalimir eisini verða løntir ymiskt.  
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at tað er so ymiskt, 
hvussu kærunevndirnar verða løntar og halda, at reglur eiga at verða gjørdar, hvussu 
kærunevndarlimir verða samsýntir. 
 
Eftirløn hjá heima og heilsuhjálparum (s. 134)  
Trý ár eftir, at Landsgrannskoðanin staðfesti, at heima- og heilsuhjálparar ikki høvdu 
fingið rætta eftirløn, er málið ikki avgreitt. 
Løgtingsgrannskoðararnir finnast hvassliga at, at viðurskiftini ikki eru komin í rættlag. 
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Landsverk (s. 138) 
Landsgrannskoðanin hevur í 2012 og 2013 gjørt vart við, at tað er ikki nøktandi, at 
goymslan á Maskinmiðstøðini hjá Landsverk ikki var tald upp. Stovnurin hevur í 
desember 2013 boðað frá, at goymslan er heldur ikki tald upp við árslok 2013. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er átaluvert, at tað ganga fleiri ár, uttan at 
stovnurin ger goymsluna upp.  
 
Tvørgangandi lønargrannskoðan (s. 147) 
Tvørgangandi lønargrannskoðan í 2013 vísti, at almennir stovnar halda ikki altíð 
reglurnar í almenna setanarpolitikkinum og í fleiri førum heldur ikki egnar reglur um 
tíðarskráseting. Bert fáir stovnar skráseta, hvat arbeiðstíðin verður brúkt til. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at fyrisitingin ikki fylgir almenna setanarpolitikkinum 
og halda, at tað er ikki nøktandi, at egnar reglur um tíðarskrásetingar ikki verða 
fylgdar. 
 
 

2.3 Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum (Fylgiskjal 3) 

Í hjálagda fylgiskjali “Samandráttur av frágreiðingum frá privatum grannskoðarum” er 
kunnað um viðmerkingar í grannskoðanarfrágreiðingum frá privatu grannskoðar-
unum. Serligar viðmerkingar frá grannskoðarum o.ø. eru settar inn við bláum í 
fylgiskjalinum. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir vilja serliga vísa á viðmerkingarnar um Búnaðargrunnin, 
Tekniska skúla í Klaksvík, Listasavnið, Kringvarp Føroya, Apoteksverkið, Medico-
teknisk tól, Útbygging av Landssjúkrahúsinum, Klaksvíkar sjúkrahús, Serviðgerðir 
uttanlands, Deildina fyri arbeiðs- og almannaheilsu, Ellis- og umlættingarheimið, 
Tjarnargarður, Heimið í Vallalíð og Boðanesheimið. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi at týðandi roknskaparligar 
óvissur aftur eru í roknskapinum hjá Kringvarpinum fyri 2012, og mæla landsstýris-
manninum til at fáa viðurskiftini í rættlag. 
 
Grannskoðarin vísir aftur í ár á, at ógreitt er, hvussu skyldugur starvsfólkakostnaður 
skal viðgerast roknskaparliga sambært K.nr. 22/2007 “um roknskaparverk landsins 
o.t. Grannskoðarin vísir eisini á, at tað er ógreitt hvat veruliga inntøkugrundarlagið hjá 
Kringvarpinum er, tí ongin almenn skrá, sum er nøktandi hjá Kringvarpinum at senda 
krøv eftir, er fyri húski í Føroyum 
 
Viðvíkjandi Apoteksgrunninum hevur grannskoðarin síðani 2008 mælt til, at formligu 
viðurskiftini viðvíkjandi ognarrættinum til m.a. apoteksbygningin í Runavík og nýggju 
“framleiðsluna” á Staravegi í Havn verða kannað við atliti at orðingini í §23, stk. 3 í 
Ll.nr. 104/1988 “um apoteksverkið og heilivág”. §23, stk. 3 ásetir at Apoteksgrunnurin 
eigur vørugoymslurnar, innbúgv og føstu ognirnar hjá apoteksverkinum. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fáa greiði á málinum. 
 

3 Aðrar viðmerkingar 

Løgtingsgrannskoðararnir átala aftur og aftur mál, uttan at tey verða loyst. Tað 
áliggur landsstýrisfólkunum at hava yvirskipað eftirlit við fyrisitingini av teimum 
málsøkjum, sum løgd eru til teirra, og løgmaður skal ansa eftir, at landsstýrisfólk 
røkja sínar skyldur.  
 
Løgtingsgrannskoðararnir leggja áherðslu á, at løgmaður, landsstýrisfólkini og 
aðalráð hava skyldu til at fylgja lógum, kunngerðum, rundskrivum og reglugerðum, og 
eiga at ganga undan at fáa tað framt í allari fyrisitingini. 
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---- 

 
Sambært § 19 í grannskoðanarlógini – Ll. nr. 25/1999 – skulu løgtingsgrann-
skoðararnir, í seinasta lagi 14 mánaðir aftaná, at fíggjarárið er liðið, leggja fyri 
Løgtingið uppskot til samtyktar um góðkenning av landsroknskapinum saman við 
viðmerkingum sínum. 
 
Umframt ársfrágreiðingina í oktober 2013 hevur Landsgrannskoðanin í juni 2013 latið 
løgtingsgrannskoðarunum frágreiðing um “Frávik millum játtan og nýtslu o.a.” 
Frágreiðingarnar eru lagdar við sum fylgiskjal 1 og 2, og ein samandráttur av 
frágreiðingunum frá privatu grannskoðarunum er lagdur við sum fylgiskjal 3. 
Landsroknskapurin 2012 er lagdur við sum fylgiskjal 4. 
 
 
 
 
Løgtingsgrannskoðararnir, 17. februar 2014 
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