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Løgtingsmál nr. 80/2014: Uppskot til samtyktar um at leggja frágreiðing fyri 

Løgtingið um virkiseindir, sum landið eigur ella á líknandi hátt luttekur í 

 

 

Uppskot 

 

til 

 

samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja frágreiðing fyri Løgtingið um virkiseindir, 

sum ikki eru við í fíggjarlóg, men sum landið eigur ella á líknandi hátt luttekur í, og at 

seta í verk átøk og fyriskipanir, sum skulu tryggja, at áhugamálini hjá landinum í 

virkiseindunum verða røkt á forsvarligan hátt. 

 

Viðmerkingar: 

Orsøkin til uppskotið frá teimum tingmonnum, ið eru valdir løgtingsgrannskoðarar, er 

frágreiðingin, sum løgtingsgrannskoðararnir í mai 2014 fingu frá Landsgrann-

skoðanini, um leiklutin hjá landinum í partafeløgum, grunnum og øðrum 

virkiseindum. Frágreiðingin frá Landsgrannskoðanin verður latin Tinginum saman við 

hesum uppskoti. 

 

Høvuðsendamálið við frágreiðingini var at hyggja nærri at leiklutinum hjá landinum 

sum eigara ella luttakara í tí virksemi, sum ikki er fevnt av fíggjarlógini, og sum 

heldur ikki er fevnt av fleiri almennum reglum og fyriskipanum, ið annars eru 

galdandi fyri landsfyrisitingina. Í frágreiðingini eru viðkomandi reglur lýstar, bæði 

alment- og privatrættarligar, umframt at greitt er frá ymiskum tilráðingum um 

virkisleiðslu o.a. 

 

Frágreiðingin vísir á tey viðurskifti og atlit, sum hava týdning, tá ið landið eigur 

virkiseindir ella á líknandi hátt luttekur í ymiskum virkiseindum.  

 

Landsstýrismaðurin hevur evstu ábyrgdina av fyrisitingarliga virkseminum hjá 

landinum, men tess leysari tilknýti ein virkiseind hevur til landsfyrisitingina, tess færri 

møguleikar hevur landsstýrismaðurin at stýra henni. Í nógvum av virkiseindunum, 
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sum eru umrøddar í frágreiðingini, er leikluturin hjá landsstýrinum bert at velja 

leiðsluna og at samskifta við hana. 

 

Í talvuni niðan fyri eru tøl fyri mest týðandi virkiseindirnar, sum eru við í 

frágreiðingini. Tølini eru fyri 2012 (í t.kr.). 
 

Virkiseindir Úrslit Ognir Eginogn Starvsf. 

Feløg, grunnar og stovnar     

8 partafeløg 44.255 2.751.263 1.800.063 641 

3 vinnurekandi grunnar -14.195 584.698 516.368 2 

5 landsstovnar og -grunnar 57.765 3.098.691 2.764.145 33 

Roknskapir ikki fyri Tingið 87.825 6.434.652 5.080.576 676 

2 landsgrunnar 5.215 940.256 937.332 17 

Roknskapir fyri Tingið 5.215 940.256 937.332 17 

Tilsamans 93.040 7.374.908 6.017.908 693 

 

 

Í 2012 vóru lønir og nevndarsamsýningar hjá hesum virkiseindunum út við 340 

mió.kr. tilsamans. Ognirnar eru ætlaðar ymiskum endamálum, so sum útlán, ið skulu 

rindast aftur, ella at rinda út til arbeiðsleys ella eftirlønt. Talan er tó um almennar 

skipanir, sum landið varðar av og ábyrgdast fyri. 

 

Í Føroyum eru ongar tilráðingar ella leiðreglur um virkisleiðslu v.m. Sambært § 303 í 

vinnufelagslógini kann landsstýrismaðurin áseta reglur um landspartafeløg.   

 

Løgtingsgrannskoðararnir taka undir við tilmælunum í frágreiðingini, og mæla til:  

 

- at landsstýrið tryggjar sær, at áhugamálini hjá landinum verða røkt á forsvar-

ligan hátt, undir hesum at landið hevur ta ávirkanina landið ynskir í mun til 

váðan ella kostnaðin, landið átekur sær, 

- at landsstýrið eftirmetir og tekur støðu til, um endamálið við einstøku virkis-

eindunum er tíðarhóskandi, og í hvønn mun talan er um uppgávu hjá landinum 

at eiga ella taka lut í virkiseindini, 

- at landsstýrismaðurin í vinnumálum setir í gildi kunngerð um landspartafeløg 

skjótast til ber, umframt at líknandi reglur verða ásettar um virkiseindir, sum 

ikki eru landspartafeløg, men har landið luttekur á líknandi hátt, 

- at landsstýrið orðar ein eigarapolitikk, fyri almenn partafeløg og aðrar 

viðkomandi virkiseindir, ið ásetir, hvørjar virkiseindir landið skal eiga ella 

taka lut í, endamál og ætlanir við virkiseindunum, krøv viðvíkjandi leiðslu, 

úrslitum o.s.fr., og 

- at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ger eina árliga frágreiðing, sum tekur 

saman um virkiseindirnar, landið eigur ella á líknandi hátt luttekur í, men sum 

ikki eru í fíggjarlógini, og har roknskapirnir ikki verða lagdir fyri Løgtingið. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at frágreiðingin lýsir eitt týðandi øki. Talan er um 

stórar upphæddir og um virkiseindir, sum røkja nógvar og týðandi samfelagsligar 

uppgávur. Tí verður málið og frágreiðingin løgd til Tingsins viðgerð sum sjálvstøðugt 

tingmál, soleiðis at Tingið kann gera sínar niðurstøður og taka neyðug stig at fáa 

Landsstýrið at gera reglur v.m., sum skulu tryggja forsvarliga røkt av áhugamálunum 

hjá landinum í virkiseindunum.  
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Evni, sum eiga at verða viðgjørd, tá ið nýggjar eindir verða stovnsettar, eru m.a.: hví 

er neyðugt at hava t.d. armslongd, starvsfólkarættindi, fyrisiting, val av nevnd og 

reglur um samsýningar til nevnd og stjórn, krøv til úrslit o.a. 

 

 

  

Skjøl: 

Skjal 1: Frágreiðing frá Landsgrannskoðanini um leiklutin hjá landinum í 

partafeløgum, grunnum og øðrum virkiseindum.  

 

 

 

 

Á løgtingi 25. februar 2015 
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