
 

 

 

Føroya Løgting. 

 

Løgtingsmál nr. 68/2014: Grannskoðan av almennum roknskapum 

Uppskot 

til 

samtyktar 

Løgtingið samtykkir at góðkenna landsroknskapin fyri fíggjarárið 2013 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 fullfíggjaður, m.a. tí: 
· at fleiri stovnar og grunnar eru ikki við í fíggjarlóg, í landsroknskapinum 

ella í fíggjarstøðuni,  
· at reglur og mannagongdir vanta fyri uppgerð og skráseting av starvs-

fólkaskyldum,  
· at ognir og útbúnaður ikki er skrásettur, og 
· at ikki allar peningastovnskontur eru skrásettar í landsroknskapinum. 

· at so stórur partur av løgujáttanunum ikki verður nýttur í fíggjarárinum, tær eru 
játtaðar,  

· at inntøkurnar av skatti og avgjøldum vórðu nógv lægri enn mett,  
· at sum meginregla verður ikki biðið um eykajáttan fyri frávik á § 20, hóast tað 

eftir øllum at døma ikki er heimild til hesa meginreglu, 
· at enn eru stórar meirnýtslur, eitt nú undir vinnumálum og heilsumálum,  
· at landsstýrisfólk nýta umbøn til Fíggjarmálaráðið um eykajáttan, sum ikki 

verður send víðari til Løgtingið, sum umbering fyri meirnýtslu,    
· at enn væntar at gera upp eftirlønarskylduna fyri landsstýris- og løgtingsfólk, 
· at enn hava KT-skipanirnar hjá TAKS veikleikar og váðar, 
· at íseting av motorum hjá skúvoyarskipinum ikki var við í kostnaðarmetingini, 
· at ansast má eftir, at øktar játtanir til heimatænastuna koma brúkarunum til 

góða, 
· at enn verður nakað av rakstrinum hjá Fróðskaparsetrinum hildin uttan fyri 

landsroknskapin, 
· at Búnaðargrunnurin manglar svar frá Fiskimálaráðnum um lógartulkingar,  
· at óvissur eru í roknskapinum hjá Kringvarpinum, og 
· at løgtingsgrannskoðararnir hava gjørt serliga frágreiðing um játtanar- og 

roknskaparviðurskiftini hjá Strandfaraskipum Landsins. 
 
Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum: 

Løgtingsgrannskoðararnir hava grannskoðað landsroknskapin fyri 2013 við støði í 
frágreiðingum frá Landsgrannskoðanini og privatum grannskoðarum. 
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Løgtingsgrannskoðararnir halda, at Landsgrannskoðanin hevur framt dygdargóða 
grannskoðan sambært lógini og hevur í viðmerkingum sínum víst á týðandi viðurskifti, 
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. hevur Lands-
grannskoðanin í november 2014 latið løgtingsgrannskoðarunum upprit um “Bú- og 
viðgerðartilboð til børn og ung”, “Tvørgangangdi kanning av KT-viðurskiftum” og 
“Greining av tímanýtsluni og lønarútreiðslunum hjá Heimatænastuni”.  
 
Landsgrannskoðanin hevur eisini í mai 2014 latið løgtingsgrannskoðarunum eina frá-
greiðing um leiklutin hjá landinum í partafeløgum, grunnum o.ø. Løgtingsgrannskoð-
ararnir ætla at leggja ta frágreiðingina fyri Løgtingið sum serstakt mál í februar 2015. 
 
 
1 Frágreiðing um frávik millum játtan og nýtslu (fylgiskjal 1) 

Í frágreiðingini hevur Landsgrannskoðanin greitt frá um frávik millum játtanartøl og 
roknskapartøl. Samanumtikið hildu flestu játtanirnar. 
 
1.1 Fíggjarmál (s.7-11) 
Inntøkurnar av skatti og avgjøldum vórðu væl lægri, enn mett var (s. 10-11). Vanligu 
skattainntøkurnar vóru 55,6 mió.kr. lægri, og meirvirðisgjaldið var 154,9 mió.kr. lægri, 
enn mett var í fíggjarlógini 2013. 
 
Játtanirnar “útreiðslur til rentur” og “endurrindan av keyps-mvg” høvdu eisini stór frá-
vik. Í sambandi við frágreiðingina um frávik hevur landsstýrismaðurin í fíggjarmálum 
greitt frá, at meginreglan er, at biðið verður ikki um eykajáttan fyri játtanir á § 20 
“Inntøkur”, heldur ikki um talan er um útreiðslujáttanir.  
Løgtingsgrannskoðararnar halda tað als ikki vera nøktandi, at landsstýrismaðurin 
nýtir eina meginreglu, sum eftir øllum at døma ikki hevur nakra heimild. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at um frávik eru á játtanum á § 20 eigur sjálvsagt at 
verða biðið um eykajáttan.  
 
1.2 Fiskivinnumál (s.13-14) 
Játtanirnar til rakstur av vaktarskipum og til Fiskiveiðieftirlitið hava ávikavist meir- og 
minninýtslu 1,2 mió.kr. Landsstýrismaðurin sigur orsøkina til frávikini vera, at 
játtanirnar vórðu býttar sundur, men stundir vóru ikki at greina sundurbýtið.   
 
Játtanin til nýtt havrannsóknarskip, ið var flutt fram, varð ikki nýtt í 2013.  
Løgtingsgrannskoðararnir vísa á, at higartil eru meira enn 8 mió.kr. brúktar av 
játtanini, og enn er ikki farið undir at byggja. 
 
1.3 Vinnumál (s.15-16) 
Strandfaraskip Landsins hevur 4,4 mió.kr. meirnýtslu.  
Løgtingsgrannskoðararnir hava gjørt serligar viðmerkingar í serstakari frágreiðing til 
roknskapin hjá stovninum fyri 2013 (lagt við sum fylgiskjal 5). 
 
1.4 Heilsumál (s.23-25) 

Løgtingsgrannskoðararnir staðfesta, at alt ov nógvar meirnýtslur eru undir heilsu-
málum, m.a.:  
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KT-øki heilsuverksins hevur 539 t.kr. meirnýtslu av samlaðu játtanini á góðar 7 
mió.kr. Landsstýrismaðurin hevur greitt frá, at biðið varð um 300 t.kr. í eykajáttan, 
men tað gjørdist munandi dýrari at dagføra Talgildu Heilsuskipanina. 
 
Hóast eykajáttanir bæði í apríl og í september 2013 er aftur meirnýtsla á játtanini til 
serviðgerð uttanlands, 4,1 mió.kr. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga meirnýtslurnar og halda, at tað als ikki 
kann góðtakast. Vit halda tað vera álvarsamt, at meirnýtslur endurtaka seg ár um ár. 
 
Kommunulæknaskipanin hevur eisini 1,2 mió.kr. meirnýtslu. Landsstýrismaðurin 
hevur greitt frá orsøkini til munin. Hann vísir eisini á, at Heilsumálaráðið bað Fíggjar-
málaráðið um at fáa eina mió.kr. fluttar við eini útreiðsluneutralari eykajáttan. 
Umbønin varð ikki játtað.  
  
Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at landsstýrisfólk nýta umbøn til Fíggjar-
málaráðið um eykajáttan sum umbering fyri meirnýtslu.  
 
Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á, at sambært stýrisskipanarlógini hava lands-
stýrismenn ráðharraábyrgd – tað er fulla ábyrgd av fyrisitingini av teim málsøkjum, 
sum løgd eru til teirra. Tað er bert Løgtingið, sum kann játta ella nokta einari  eyka-
játtan. 
 
Løgtingsgrannskoðarnir vilja eisini reisa spurningin, við hvørjum heimildum lands-
stýrismaðurin í fíggjarmálum steðgar umbønum um eykajáttan. 
 
1.5 Óbrúktar løgujáttanir (s.31) 
Í fíggjarlógini 2013 vóru játtaðar 258,5 mió.kr. til løgur. Við ársenda 2013 vórðu 184,5 
mió.kr. við C.átekningum fluttar til næsta fíggjarár. Harafturat eru 170 mió.kr. nýttar, 
sum vóru fluttar frá undanfarnum árum. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað kann elva til vantandi fíggjar- og búskapar-
stýring, at so stórur partur av løgujáttanunum ikki verður nýttur í tí fíggjarári, tær eru 
játtaðar, men verður fluttur frameftir til komandi fíggjarár. Løgtingsgrannskoðararnir 
átala hvassliga gongdina, tí avleiðingin er, at fíggjarlógin ikki avspeglar virksemið, ið 
skapt verður í samfelagnum í árinum.  
 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla til, at endurskoða skipanina, har løgur verða 
støðlaðar við C.átekningum. 
 
2 Viðmerkingar til ársfrágreiðing frá Landsgrannskoðanini 

(fylgiskjal 2) 

2.1 Yvirskipað viðurskifti 
Vísandi til viðmerkingarnar niðanfyri halda løgtingsgrannskoðararnir tað vera  álvar-
samt, at landsroknskapurin ikki er fullfíggjaður, sum Landsgrannskoðanin fleiri ferðir í 
ársfrágreiðingini vísir á.  
 
2.2 Fíggjarmál 
Fleiri stovnar og grunnar eru ikki við í fíggjarlógini og landsroknskapinum (s. 9) 

Seinastu nógvu árini hava Landsgrannskoðanin og løgtingsgrannskoðararnir javnan 
gjørt vart við, at fleiri stovnar og grunnar eru ikki við í fíggjarlógini og í landsrokn-
skapinum.  
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.  
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Ognir og útbúnaður (s.15) 
Enn eru fleiri stovnar, sum ikki hava dagført yvirlit yvir ognir og útbúnað. Í oktober 
2013 segði landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, at ætlanin var at dagføra reglurnar. 
Tær eru enn óbroyttar. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at reglurnar um at 
skráseta ognir og útbúnað, sum hava verið í gildi síðani 2001, framvegis ikki verða 
hildnar. 
 
Virðisbrøv (s. 11-13) 
Í landsroknskapinum 2013 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. 
 
Keypsvirðið er í fleiri førum munandi lægri enn innara virðið/kursvirðið. Landsgrann-
skoðanin hevur mælt landsstýrismanninum til at endurskoða verandi roknskapar-
reglur og at umhugsa at broyta virðisásetingina til innara virðið/kursvirðið. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla enn einaferð landstýrismanninum til at fáa greiði á 
málinum.  
 
Peningastovns- og girokontur (s. 17-18) 
Upphæddin í roknskapinum vísir ikki, hvussu nógv “landið” tilsamans hevur standandi 
á peningastovns- og girokontum. Fleiri landsstovnar og -grunnar við leysum tilknýti til 
fíggjarlóg ella landsbókhald hava pening standandi í virðisbrøvum og á peninga-
stovnskontum, sum ikki eru við í landsroknskapinum. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at allar peningastovnskontur hjá landinum skulu 
vera skrásettar í landsroknskapinum. 
 
Barsilsskipanin (s. 20 – 22)  
Persónar, ið hava aðra inntøku av vinnu enn A-inntøku, kunnu sambært § 20 í Ll. nr. 
48/2001 “um barsilsskipan” tekna trygging og gjalda eitt árligt gjald, sum í 2002 varð 
sett til 500 kr. Gjaldið hjá løntakarum er hækkað munandi síðani, meðan gjaldið hjá 
teimum, ið hava aðra inntøku av vinnu, enn er tað sama. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum í vinnumálum, sum varðar av 
skipanini, til at dagføra gjaldið. 
 
Tænastumannaeftirlønir (s. 20)  
Í viðmerkingunum í landsroknskapinum 2013 er upplýst, at Gjaldstovan hevur 
skrásett tænastumannaskyldurnar og fingið aktuar at meta um, hvat tað hevði kostað 
landinum at keypt seg leyst frá skylduni nú. Nettoúrslitið er 3,325 mia.kr.  
 
Í oktober 2014 kunnaði landsstýrismaðurin um, at uppgávan at gera upp eftirlønar-
skylduna mótvegis landsstýris- og løgtingsfólkum er síðsti partur av arbeiðinum at 
gera tænastumannaeftirlønir upp. Tilfarið er nú savnað og skrásett, og í næstum fær 
aktuarur tað, soleiðis at hesin parturin av eftirlønarskylduni eisini verður gjørdur upp. 
Ætlandi verður arbeiðið liðugt innan árslok. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at enn vantar at gera upp skyldurnar viðvíkjandi 
tænastumannaeftirlønum mótvegis løgmonnum, landsstýrisfólkum og løgtingsfólkum 
og mæla til, at loysn verður fingin á, hvussu henda stóra fíggjarliga skylda landsins 
verður skrásett. 
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Kervisskoðan á TAKS (s. 23 – 25) 
Við árslok 2013 hevði kervisskoðanin á TAKS tilsamans 11 tilmælir, ið ikki vóru loyst, 
harav tvey høvdu høga raðfesting, og 8 vóru eldri enn eitt ár. Kervisskoðarin er ikki 
nøgdur við, at so mong gomul tilmælir ikki eru avgreidd. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga og mæla enn eina ferð landsstýrismann-
inum til at taka neyðug stig til at loysa málið beinanvegin. Løgtingsgrannskoðararnir 
halda tað vera av heilt grundleggjandi týdningi, at telduskipanirnar og kervið hjá 
TAKS eru trygg, dagførd og framtíðartryggjað. 
 
Eftirstøður av partafelagsskatti (s. 23) 
Eftirstøðurnar av partafelagsskatti vuksu úr 2,3 mió.kr. við árslok 2004 í 36,5 mió.kr. 
við árslok 2013. Høvuðsorsøkin var, at Kaupthing Banki Føroyar ikki hevði goldið 
skattin fyri 2007, 29,9 mió.kr. Um sæð verður burtur frá tí upphæddini, vóru eftirstøð-
urnar 6,6 mió.kr. við árslok 2013, og er talan sostatt framvegis um eina lítla øking. Av 
samlaðu eftirstøðunum skylda 10 feløg, ið eru farin á húsagang, 3,7 mió.kr. Tey 
krøvini eru fráboðað í búgvunum. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at hava vakið eygað við 
eftirstøðunum. 
 
Fígging landsins (s. 27-31) 
Brævalán 
Sambært roknskaparmeginreglunum í landsroknskapinum verður kursmunurin og ikki 
aðrar útreiðslur av brævalánunum avskrivaður yvir lánstíðina. Framferðarhátturin 
hevur ikki verið tann sami fyri øll brævalánini, og eru roknskapartølini fyri 2013 og 
árini undan tessvegna ikki røtt. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera óheppið, at sami framferðarháttur ikki er 
nýttur fyri øll brævalánini, og mæla til, at øll brævalánini verða viðgjørd sambært upp-
lýstum roknskaparmeginreglum. 
 
Plaseringar av gjaldføri 
Uttanhýsis grannskoðarin hevur víst á, at transaktiónsslóðin millum porteføljeskipan-
ina og Búskaparskipan landsins er ikki tann skilabesta, tí ikki ber til at finna allar 
skrásetingar av bókingum í Búskaparskipan landsins. 
 
Harafturat mælir grannskoðarin til at gera eina samlaða avstemman, har tøl frá bæði 
uttanhýsis veitarum, porteføljeskipanini og Búskaparskipan landsins verða hildin upp 
móti hvørjum øðrum, bæði tá ið tað snýr seg um fíggjarognir og avkast. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla til, at tilmælini frá grannskoðaranum verða fylgd. 
 
Lán nr. 3017 varð stovnað í 2011 við broytiligari rentu. Tá var rentan júst lækkað, og 
hildið varð, at hon aftur fór at hækka. Tí varð hildið skilagott at “swappa” til fasta 
rentu.   
Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á, at varð ikki “swappað” til fasta rentu, hevði 
rentuupphæddin á láninum verið munandi lægri.  
 
2.3 Fiskivinnumál 
Havstovan (s. 33-34) 
Í september 2014 hevur landsstýrismaðurin kunnað um, at Fiskimálaráðið er vitandi 
um, at Havstovan og Landsgrannskoðanin eru ikki samd í bókingarháttinum, og at 
ráðið fer at royna at finna fram til best hóskandi skrásetingarháttin, um orka verður til 
tess. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað áliggur landsstýrismanninum at finna orkuna 
og at avgreiða spurningin.  
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2.4 Vinnumál 
Jarðfeingi og Heilsufrøðiliga Starvsstovan (s. 39-42) 
Flexsaldur í tíðarskrásetingini hjá starvsfólkum hava verið hægri enn tað, sum starvs-
reglurnar loyva.  
Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á, at flexsaldur, størri enn ásett í starvs-
reglunum, eiga ikki at koma fyri. 
 
Strandfaraskip landsins, løgujáttan (s. 42-43) 
Í frágreiðingini verður nevnt, at “tað letur til, at ísetingin av nýggju motorunum av 
misgáum ikki er komin við í játtanarumbønini.”  
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera sera álvarsamt og átala hvassliga, at íseting 
av motorum ikki var við í kostnaðarmetingini.  
 
2.5 Mentamál 
Musikkskúlaskipanin (s. 49) 
Hóast Landsgrannskoðanin hvørt ár síðani 2002 hevur gjørt vart við, at samsvar er 
ikki millum allar ásetingarnar í lógini frá 1984 “um stuðul til musikkskúlar” og fyrisit-
ingarligu mannagongdirnar, er onki ítøkiligt hent. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at landsstýrismaðurin onki hevur gjørt við 
málið, hóast hann í áravís hevur vitað um manglandi samsvarið ímillum ásetingarnar 
í lógini og fyrisitingarligu mannagongdirnar. 
 
Fróðskaparsetur Føroya (s. 52-54) 
Hóast nýggja lógin um Fróðskaparsetur Føroya hevur verið í gildi síðani 2008, verður 
rakstur enn hildin uttan fyri landsroknskapin.  
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað kann ikki góðtakast, og átala harðliga, at 
rakstur er hildin uttan fyri landsroknskapin. Løgtingsgrannskoðararnir mæla lands-
stýrismanninum til beinanvegin at fáa greiði á hesum viðurskiftunum. 
 
Søvn landsins (s. 55-56) 
Stovnurin, Søvn landsins, varð skipaður í 2011.  
Enn eru lógir og kunngerðir ikki dagførdar, hóast løgtingsgrannskoðararnir gjørdu 
vart við málið seinasta ár.  
 
2.6 Heilsumál 
Heilsukanningar av skúlabørnum (s. 59-60) 
Landsstýrismaðurin heldur, at talið av børnum og ungum, sum taka av tilboðnum um 
heilsukanningar hjá kommunulækna er ikki nøktandi. Hann ætlar tí at umrøða 
støðuna við Kommunulæknafelag Føroya, Heilsutrygd og Gigni, hvørt ein skipað 
innkalling til kanningar eigur at verða sett í verk.  
Løgtingsgrannskoðararnir halda framvegis heilsukanning av skúlabørnum hava  
stóran týdning og vísa til okkara viðmerkingar í fjør.  
 
2.7 Almannamál 
Almannaverkið – setan og lønir (s. 64) 
Landsgrannskoðanin hevur fleiri ferðir seinastu árini víst á, at Almannaverkið ikki altíð 
fylgir sáttmálum, tá ið talan er um yvirtíð, og at heima- og heilsuhjálparar fáa ikki 
rætta eftirløn.  
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýriskvinnuni til at fáa viðurskiftini í rættlag 
beinanvegin. 
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Bú- og viðgerðartilboð til børn og ung (serstøk frágreiðing) 
Í frágreiðing til løgtingsgrannskoðararnar hevur Landsgrannskoðanin lýst, hvussu 
økið bú- og viðgerðartilboð er skipað.  
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott, at víst verður á økið, og mæla lands-
stýriskvinnuni til støðugt at ansa eftir, at bú- og viðgerðartilboðini til børnini eru tey 
røttu. Landsstýriskvinnan eigur heldur ikki at sleppa málunum, fyrr enn greitt er, um 
tilboðini hava víst ætlaðu úrslitini og árinini. 
 
Greining av tímanýtslu og lønarútreiðslum hjá Heimatænastuni (serstakt notat) 
Landsgrannskoðanin hevur latið løgtingsgrannskoðarunum frágreiðing, sum greinar 
tímanýtsluna og lønarútreiðslurnar hjá Heimatænastuni. Samanumtikið er niður-
støðan í frágreiðingini, at talið av eldri fólkum økist, røktarheimsplássini eru fleiri, talið 
á teimum, sum fáa hjálp frá Heimatænastuni minkar, og færri tímar eru veittir til 
heimarøkt. Lønarútreiðslurnar til Heimatænastuna eru hinvegin øktar, m.a. tí at 
starvsfólkini eru flutt í aðrar starvsbólkar vegna útbúgving. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er skeiv gongd, og mæla til at ansa eftir at 
játtaði peningurin veruliga veitir brúkarunum nøktandi tænastu. 
 
2.8 KT-trygd (s.70 í Ársfrágreiðing og serstakt notat) 
Landsgrannskoðanin hevur í fleiri ár víst á, at alt ov fáir stovnar hava gjørt váðamet-
ingar, og 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. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum í fíggjarmálum, ið varðar av 
KT-økinum hjá landinum, til at taka upp spurningin, um at rundskrivið um KT-trygd 
ikki verður fylgt, hóast nógv ár eru liðin, síðani freistin at lúka treytirnar í rundskriv-
inum er farin.    
 

3 Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum (Fylgiskjal 3) 

Í fylgiskjali 3 “Samandráttur av frágreiðingum frá privatum grannskoðarum” er kunnað 
um viðmerkingar í grannskoðanarfrágreiðingum frá privatu grannskoðarunum.  
Løgtingsgrannskoðararnir vilja serliga vísa á hesar viðmerkingar: 
 
3.1 Lønir og starvsfólkaskyldur   
(pkt. 5.8, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15 og 7.16) 
Aftur í ár vísa grannskoðararnir á, at avsett verður ikki til starvsfólkaskyldur, og mæla 
til at áseta meginreglu fyri roknskaparligari viðgerð av skyldugum starvsfólkakostnaði. 
Aftur og aftur vísa grannskoðararnir á, at ongin meginregla finst fyri, hvussu t.d. 
skyldug avspáking ella restferia skal viðgerast roknskaparliga.  
 
Løgtingsgrannskoðararnir staðfesta, at sambært roknskaparkunngerðini skulu vørur 
og tænastuveitingar verða skrásettar, tá ið tær eru latnar, ella so skjótt upphæddin 
kann gerast upp. Hinvegin áseta  roknskaparmeginreglurnar í landsroknskapinum 
2013, at skyldug frítíðarløn fyri fastlønt verður útreiðsluførd í tí mánaði, hon verður 
útgoldin.  
 
Tað tykist, sum stovnsleiðslurnar ikki vita eftir hvørjum reglum, roknskapurin skal 
gerast, tá ið talan er um starvsfólkaskyldur. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrinum til at skera ígjøgnum og áseta í rokn-
skaparkunngerðini, hvussu starvsfólkaskyldur skulu skrásetast, og at tryggja samsvar 
millum roknskaparmeginreglurnar og kunngerðina.   
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Á fleiri stovnum eru setanarskriv gomul ella ikki fullfíggjað og eiga at verða dagførd. Á 
einum stovni verða samsýningar goldnar sambært rokning, tó at nógv bendir á, at 
talan er um lønarinntøku. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrisfólkunum til at taka stig til at fáa hesi 
viðurskifti í rættlag. 
 
3.2 Ferðauppgerðir og endurgjøld fyri koyring, samskifti o.a. 
(pkt. 5.3, 6.1, 6.7, 6.12) 
Hjá nøkrum stovnum vanta í fleiri førum ferðauppgerðir og –frágreiðingar. Grann-
skoðarin hjá Klaksvíkar sjúkrahúsi vísir á, at skattafrí endurgjøld, sum sjúkrahúsið 
rindar fyri nýtslu av egnum bili, ikki eru í tráð við reglurnar í rundskrivi frá TAKS. Eisini 
mælir hann til at fáa greiðu á, í hvønn mun sjúkrahúsini kunnu lata skattafrí endur-
gjøld fyri nýtslu av egnari telefon. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at stovnar ikki halda reglurnar, og mæla landsstýris-
fólkunum til at tryggja, at alt fer rætt fram. 
 
3.3 Ognir og útbúnaður 
(pkt. 4.1, 5.8, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 7.7) 
Grannskoðararnir mæla enn eina ferð til, at materiell støðisogn verður skrásett í 
landsroknskapinum í samsvari við roknskaparkunngerðina.  
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi og átala, at reglurnar um at 
skráseta ognir og útbúnað, sum hava verið í gildi síðani 2001, framvegis ikki verða 
hildnar. 
 
Grannskoðarin mælir aftur í ár 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”, sum ásetir, at Apoteksgrunnurin eigur vørugoymslur, innbúgv og føstu 
ognirnar hjá apoteksverkinum. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til beinan vegin at kanna 
formligu viðurskiftini, sum grannskoðarin vísir á, og fáa tey í rættlag. 
 
3.4 Roknskaparreglugerðir o.a. 
(pkt. 3.1, 5.3, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.9, 7.7, 7.8, 7.14, 7.15 og 7.16) 
Nakrir stovnar hava ikki roknskaparreglugerð, og hjá øðrum er reglugerðin ikki 
dagførd ella ikki góðkend av aðalráðnum. 
Løgtingsgrannskoðararnir skulu gera vart við, at hóast reglurnar hava verið í gildi 
síðani 2001, og at løgtingsgrannskoðararnir løgdu serligan dent á hesi viðurskifti í 
2012, so verða roknskaparreglugerðirnar í alt ov nógvum førum ikki dagførdar í mun 
til veruligu viðurskiftini.  
 
3.5 Vantandi sundurbýti millum ábyrgdarøkir o.a. 
(pkt. 2.1, 5.6, 6.3, 6.7, 6.13, 6.14, 7.3, 7.6, 7.7, 7.10, 7.13 og 7.17) 
Á fleiri stovnum eru fá starvsfólk í umsitingini, og tí er torført at skipa skilnað millum 
uppgávur. Grannskoðararnir vísa á, at hóskandi mannagongdir og eftirlit minka um 
vandan fyri, at feilir o.a. koma fyri. 
 
3.6 Húsalánsgrunnurin (pkt. 2.1) 
2013 er fyrsta árið, Húsalánsgrunnurin er tikin við sum skjal til landsroknskapin. Í Lm. 
nr. 82/2013 vóru ymisk viðurskifti hjá grunninum umrødd. Enn sum áður verður 
Húsalánsgrunnurin ikki tikin við í løgtingsfíggjarlógina. Landsstýrismaðurin hevur ikki 
ásett reglur og treytir fyri at veita realkreditfígging, sum eru í tráð við § 5c, stk. 2, í 
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lógini um Húsalánsgrunnin. Hann hevur heldur ikki  ásett reglur fyri uttanhýsis eftirliti, 
sum Tryggingareftirlitið skal hava við grunninum sambært § 8. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at Húsalánsgrunnurin enn 
ikki er við í løgtingsfíggjarlógini, og átala hvassliga, at landsstýrismaðurin enn ikki 
hevur ásett tær reglur, sum honum er álagt sambært lógini, sum bæði snúgva seg 
um virksisførið hjá grunninum og ikki minst eftirlit við grunninum. 
 
3.7 Búnaðargrunnurin (pkt. 3.1) 
Grunnurin hevði 176 mió.kr. í útlánum við árslok 2013. Eftirstøðurnar vóru 49,8 
mió.kr. og 80 mió.kr. eru niðurskrivaðar. Grannskoðarin greiddi í seinastu protokollini 
frá ivaspurningum í sambandi við fígging av festibrøvum og mjólkarkvotum. 
Grunnurin hevur ikki fingið skrivligt svar frá Fiskimálaráðnum hesum viðvíkjandi, og 
ongi nýggj lán eru játtað til endamálið. 
 
Grannskoðarin ger annars vart við, at ongar ásetingar eru um, hvussu nógv 
grunnurin kann læna út til lántakarar, ella hvussu stórt gjaldføri grunnurin skal hava 
fyri at kunna svara sínum skyldum. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera bráðneyðugt, at landsstýrismaðurin fær øll 
hesi viðurskiftini í rættlag, og halda tað als ikki kann góðtakast, at grunnurin ikki 
hevur fingið svar frá Fiskimálaráðnum. 
 
3.8 Vinnusjúkugrunnurin (pkt. 4.3) 
Grunnurin varð settur á stovn við Ll. nr. 67 frá 25. mai 2009 “um trygging móti avleið-
ingunum av arbeiðsskaða”. Grannskoðarin greiðir frá, at inngjøld frá sjálvstøðugt 
vinnurekandi ikki eru kravd inn.  
 
Ein avgerð í Vanlukkutryggingarráðnum hevur við sær, at nógvar umsóknir um 
skaðaendurgjøld skulu viðgerast av nýggjum, og tí er avsetingin til skaðaendurgjøld 
nógv hækkað. 
 
Grannskoðarin vísir á, at ongin skrivlig avtala er at røkta íløgurnar hjá grunninum, 
men at grunnurin hevur fingið ráðgeving frá Gjaldstovuni, síðani Landsbanki Føroya 
varð tikin av. 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at fáa inngjøldini hjá sjálvstøðugt vinnurekandi  í 
rættlag og at gera skrivliga avtalu um íløgurøkt við Gjaldstovuna. 
 
3.9 Granskingargrunnurin (pkt. 5.6) 
Grannskoðarin vísir á, at ivi er um, hvørt verandi mannagongd við at flyta játtanina í 
árinum yvir á stovnsnummur fyri grunnin er í tráð við kunngerðina um lógarbundna 
játtan og stuðulsjáttan, ið  varð sett í gildi í september 2011.  
Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at síggja til, at verandi 
mannagongdir verða kannaðar, og at neyðug stig verða tikin at fáa samsvar við 
kunngerðina. 
 
3.10 Kringvarp Føroya (pkt. 5.8) 
Kringvarp Føroya nýtir uttanhýsis ráðgevarar og seljarar, sum fáa samsýning, ið er 
tongd at søluni. Grannskoðarin mælir til, at stovnurin kannar, um útgjald av provisjón 
er í samsvari við galdandi reglur fyri stovnin. 
Løgtingsgrannskoðararnir undrast á hesi viðurskifti og mæla landsstýrismanninum til 
at tryggja, at kannað verður, um útgjald av provisjón er í samsvari við galdandi lóg og  
reglur fyri stovnin, og at hann tekur neyðug stig at fáa viðurskiftini samsvarandi niður-
støðuni. 
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Aftur í 2013 eru týðandi óvissur í sambandi við kringvarpsgjaldið. Kringvarp Føroya 
hevur skyldu at gera og dagføra eina skrá við neyðugum upplýsingum um húski, 
arbeiðspláss og høli, sum koma undir gjaldsskyldu, men ongar almennar skráir 
innihalda allar tær upplýsingar, sum Kringvarp Føroya hevur tørv á. 
Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at óvissur framvegis eru í 
roknskapinum hjá Kringvarpinum. Løgtingsgrannskoðararnir mæla eisini til at gera 
eina so rættvísa og fyrisitingarliga einfalda skipan sum gjørligt.   

 
---- 

 
Sambært § 19 í grannskoðanarlógini skulu løgtingsgrannskoðararnir 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 frá oktober 2014 hevur Landsgrannskoðanin í juni 2014 
latið løgtingsgrannskoðarunum frágreiðing um “Frávik millum játtan og nýtslu o.a.” 
Frágreiðingarnar eru lagdar við sum fylgiskjal 1 og 2, og ein samandráttur av frá-
greiðingunum frá privatu grannskoðarunum er lagdur við sum fylgiskjal 3. Landsrokn-
skapurin 2013 er lagdur við sum fylgiskjal 4. 
 
 
 
Løgtingsgrannskoðararnir, 20. februar 2015 
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