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1 Inngangur 

Sambært § 7 í Ll. nr. 25 frá 21. apríl 1999 “um grannskoðan av landsroknskapinum 
v.m.” fevnir roknskapargrannskoðanin m.a. um árliga landsroknskapin, t.e. roknskapir 
fyri virkseminum hjá landsumsitingini og hjá landsstovnum o.ø. umframt roknskapir hjá 
øðrum stovnum, hvørs rakstrarætlan er tikin við í játtanarlóg. 
 
Hjá nøkrum landsstovnum er tað við lóg, kunngerð ella viðtøkum ásett, at grann-
skoðanin skal verða útint av løggildum ella skrásettum grannskoðara. Í øðrum førum 
verður grannskoðanin útint sambært avtalu ella siðvenju. 
 
Privatir grannskoðarar grannskoða grunnar og sjálvsognarstovnar o.o., hvørs rakstrar-
ætlan er tikin við í fíggjarlógina sum rakstrarjáttan. 
 
Nakrir landsstovnar og -grunnar, sum verða grannskoðaðir av privatum grannskoð-
arum, eru tiknir við í landsroknskapin sum fylgiskjøl undir “eksternir grunnar”.  
 
Sambært § 13 í grannskoðanarlógini kann ein og hvør kunna seg um tær frágreiðingar, 
sum roknskapargrannskoðanin letur løgtingsgrannskoðarunum. Harvið fær almenn-
ingurin eisini innlit í grannskoðanararbeiðið. 
 
Í hesum fylgiskjali hava løgtingsgrannskoðararnir gjørt ein samandrátt úr teimum 
frágreiðingum, sum privatir grannskoðarar hava latið løgtingsgrannskoðarunum í 
sambandi við teirra grannskoðan av stovnum og grunnum, sum eru við í lands-
roknskapinum 2017. 
 
 
 
Argir, 25. oktober 2018 
 
 
Løgtingsgrannskoðararnir 
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2 Fíggjarmál 

2.1 Húsalánsgrunnurin (Eksternur grunnur) 

Grannskoðaravirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2017 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2016 20171  
 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 15.106 15.942  
 Útreiðslur -14.933 -17.466  
 Ársúrslit 172 -1.524  
 Støðisogn 385.376 485.248  
 Onnur ogn 233.378 135.512  
 Ogn tilsamans 618.754 620.760  
 Eginogn/javningarkonta 615.723 614.199  
 Skuld o.a. 3.031 6.561  
 Skyldur tilsamans 618.754 620.760  
     

 
Brot úr nýttum roknskaparhátti 
Ársfrásøgnin fyri Bústaðir er tillagað ársroknskaparlógini og lógini um Húsalánsgrunn-
in. Bústaðir hava valt at fylgja einstøkum ásetingum fyri fyritøkur í flokki B í ársrokn-
skaparlógini2. 
 
Materiell støðisogn verður virðisásett til útveganarvirði, frádrigið samlaðar avskrivingar 
og niðurskrivingar. Grundøki verða ikki avskrivað. Avskrivað verður javnt yvir væntaðu 
brúkstíðirnar og restvirðunum. Avskrivingarnar verða tiknar við í árliga raksturin. 
 
Ein broyting, í mun til undanfarin ár, er, at leiguognir, í staðin fyri at verða javnt avskriv-
aðar yvir eitt ásett áramál, fylgja einum innanhýsis ásettum annuitetshátti samsvarandi 
fíggingarleisti grunsins. Hesin avskrivingarháttur er ikki í samsvari við ársroknskapar-
lógina. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av grunsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. 
desember 2017 og av úrslitinum av virksemi grunsins í roknskaparárinum 1. januar - 
31. desember 2017. 
 
Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Sambært lógarbroytingini í 2011 avráddi stýrið fyri Húsalánsgrunnin, í samráði við 
Almannamálaráðið, at grunnurin fram eftir skuldi raðfesta sítt virksemi eftir at virka sum 
eitt bústaðapolitiskt amboð, heldur enn sum útlánsstovnur. Í tráð við hesa avtalu  hevur 
grunnurin gjørt stórar íløgur í leigubústaðir seinastu árini. 
 
Broytingin hevur ávirkað roknskaparligu úrslitini, har skiftið frá útláni og virðisbrøvum 
til materiellar íløgur hevur minkað um fíggjarligu inntøkurnar og økt um avskrivingarnar. 
Hinvegin eru leiguinntøkurnar hækkaðar frá 6,2 mió.kr. í 2016 til 8,6 mió.kr. í 2017. 
Rakstrarúrslitið fyri 2017 eftir skatt er -1,5 mió.kr. samanborið við 174 t.kr. í 2016. 
Bústaðir vænta at fáa eitt minni hall fyri 2018, og at javnvág verður ímillum leiguinn-
tøkur og rakstrarútreiðslur í 2020-2021. 
 

                                                      
1 Í roknskapinum fyri grunnin eru inntøkurnar 14.462 t.kr. og útreiðslurnar 15.986 t.kr. (útreiðslur av leigu-
málum eru trektar frá inntøkum av leigumálum). Ársúrslitið er -1.524 t.kr. Í roknskapinum fyri grunnin javn-
vigar fíggjarstøðan við 621.331 t.kr. 
2 Ll. nr. 62/2010 “um Húsalánsgrunn” hevur ikki ásetingar um, hvørjar roknskaparreglur skulu nýtast. Heldur 
ikki er grunnurin undantikin at verða tikin við í fíggjarlógina, hóast hann ikki verður tikin við. Sambært § 2 í 
roknskaparlógini galda reglurnar um roknskaparhald landsins fyri stovnar v.m., sum eru við í fíggjarlógini. Í 
grannskoðanarprotokollini stendur, at “ársroknskapurin er uppsettur eftir galdandi løgtingslóg, kunngerð fyri 
grunnin, vanligum praksis og roknskapargrundreglum annars fyri almennar roknskapir”. 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 
2017 
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Útlánini eru minkað munandi seinastu árini, bæði orsakað av innfrían av eldri lánum 
og orsakað av, at tað ikki legst afturat við nýggjum orkulánum. Útlánini eru fallin frá 
185,5 mió.kr. í 2016 til 165,8 mió.kr. í 2017. Burturleggingarnar ímóti tapi eru drignar 
frá; við árslok 2017 vóru tær 20,2 mió.kr. 
 
Grannskoðanin 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, ber ikki altíð til at skilja funktiónirnar effektivt 
millum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á leiðslunnar 
umsjón og eftirlit við rakstri, bókhaldi og roknskaparframløgu. Vantandi effektivur 
funktiónsskilnaður, og harvið vantandi effektivt innanhýsis eftirlit, hevur við sær váða 
fyri, at ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda í umsitingini, og harvið kann grunnurin missa 
virðir. 
 
Grannskoðarin vísir á týdningin av, at skrivligar virkismannagongdir eru fyri øll týðandi 
virkisøkir. Hóskandi mannagongdir og eftirlit minka um vandan fyri, at feilir, sum eru 
gjørdir við vilja ella av óvart, koma fyri. Grannskoðarin hevur ikki staðfest óreglusemi, 
men hann kann heldur ikki veita fulla vissu fyri, at tað ikki hendir. 
 
KT 
Grunnurin hevur flutt meginpartin av virkseminum av skrásetingum sínum til KT-skip-
anina EG-Bolig. Í gomlu skipanini, sum verður verður røkt av Elektron, er bert røktin 
av útlánunum eftir. 
 
Í sambandi við skiftið til EG-Bolig hevur grannskoðarin í protokollum síðani 2013 mælt 
til, at tað verður raðfest frammarlaga at fáa gjørt/dagført skrivligar mannagongdir fyri 
øll týðandi virkisøki hjá grunninum. Tað eigur at verða gjørt, soleiðis at grunnurin í 
størri mun kann tryggja sær, at skrásetingarnar eru rættar, og at røttu manna-
gongdirnar verða fylgdar. 
 
Í sambandi við at grunnurin er byrjaður at lata roknskaparupplýsingar inn til Gjald-
stovuna fyri hvønn mánað, vísir grannskoðarin á, at neyðugt er við góðum og stuðlandi 
skrivligum mannagongdum á økinum. 
 
Bústaðir hava fingið eina ISAE-3402 váttan uppá generellu KT-kontrollarnar hjá Elek-
tron, sum viðvíkja útlánspartinum. Niðurstøðan í váttanini er, at kontrollarnir eru á hald-
góðum støði og hava virkað, sum teir skulu í tíðarskeiðnum 1. januar til 31. desember 
2017. Eisini eru ISAE-3402 váttanir, type 2, fingnar frá Ernst & Young og PwC í 
Danmark um, at teir generellu KT-kontrollarnir hjá ávikavist PandaConnect Group og 
EG-Bolig hava verið á haldgóðum støði í tíðini 1. januar - 31. desember 2017. 
 
Ens og undanfarna ár, mælir grannskoðarin til, at nú EG-Bolig verður mett at vera fult 
integrerað, at tað verður gjørd ein KT-gjøgnumgongd av skipanini, fyri at grunnurin 
kann tryggja sær, at innbygd eftirlit og uppsetingar í skipanini eru á einum nøktandi 
støði og virka eftir ætlan, umframt at skipanin við rapportering til Gjaldstovuna er 
nøktandi. 
 
Fíggjarstøða 
Lán og burturleggingar 
Lánini eru 186.017 t.kr. Húsalánsgrunnurin hevur gjøgnumgingið lánikundar og hevur 
sett 20.218 t.kr. av móti tapi. Tapsvandin er gjørdur upp út frá meting og verandi og 
væntandi fíggjarumstøðum í landinum. Grannskoðarin tekur undir við avsetingunum. 
 
Lánsbrøv 
Grunnurin hevur undanfarin ár gjørt íløgur í lánsbrøv fyri at betra um vinningin frá 
tøkum peningi. Í sambandi við øktan fíggjartørv hevur grunnurin í 2017 innfría øll 
lánsbrøvini. Grunnurin hevur í 2017 havt 1.209 t.kr. í nettovinningi av lánsbrøvum, 
ímóti 2.901 t.kr. árið fyri. 
 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
30. apríl 2018 
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Materiell støðisogn 
Tilgongdin av materiellari støðisogn er 121.638 t.kr. í árinum. Leiðslan hevur mett um 
avskrivingarhátt og restvirði. Verkætlanir í gerð verða ikki avskrivaðar, fyrr enn arbeiðið 
er liðugt, og ognin er klár at taka í nýtslu sum íbúðarogn.  
 
Áður hava íbúðarognir verið avskrivaðar javnt yvir væntaðu brúkstíðina við frádrátti av 
restvirðunum. Í 2017 er avskrivingarhátturin broyttur, soleiðis at avskrivað verður eftir 
annuitetshátti, samsvarandi innanhýsis fíggingarleisti hjá grunninum. Grannskoðarin 
hevur staðfest, at uppgerðirnar hava ikki altíð verið rættar, og mælir til at tær verða 
gjøgnumgingnar og at møguligar rættingar verða framdar. 
 
Grannskoðarin vísir á týdningin av, at grunnurin hevur greiðar og fastar mannagongdir 
fyri, nær ognin verður flutt frá verkætlan í gerð til íbúðarogn. Er ogn tikin í nýtslu, 
samstundis sum arbeiði manglar, mælir grannskoðarin til, at grunnurin ger ítøkiliga 
meting av vantandi íløguni og ger eina avseting, soleiðis at ognin verður skrásett sum 
íbúðarogn og avskrivað. 
 
Onnur áogn 
Onnur áogn fevnir um innskot í sjálvsognarstovnar 12,5 mió.kr., mvg 10,4 mió.kr., 
arbeiði á Biskupstorgi 84,4 mió.kr. og annað 0,7 mió.kr. Stýrið hevur samtykt at vera 
við at seta á stovn og seta innskot í sjálvsognarstovnarnar Sólstræti, 500 t.kr., og 
Kráarbrekku, 12.000 t.kr. 
 
Áognin frá mvg stavar frá bygging av íbúðarognum. Mvg verður avroknað so hvørt, 
sum ein verkætlan er liðug.  
 
Verkætlanina á Biskupstorgi eigur Sjálvsognarstovnurin undir Kráarbrekku. Grunnurin 
innroknar virðið á arbeiðinum á Biskupstorgi, frádrigið gjøld frá sjálvsognarstovninum, 
umframt innskot frá grunninum. 
 
Onnur skuld 
Onnur skuld fevnir m.a. um ov nógv goldið ákontu fyri orkunýtslu 289 t.kr., skylduga 
frítíðarløn 455 t.kr. og skyldugt depositum 2.076 t.kr. Grannskoðarin hevur gjøgnum-
gingið listan yvir leigarar, sum eiga depositum til góðar, og samanhildið við bókhaldið. 
Hann vísir á týdningin av, at grunnurin javnan gjøgnumgongur listan yvir depositum og 
samanheldur við bókhaldið. 
 
Grunnurin rindar fyri orkunýtslu hjá leigarum, sum ikki hava egnan málara í íbúðini. 
Teir rinda ákontugjøld til grunnin. Tá ið árið er av, ger grunnurin upp ov nógv og ov lítið 
inngoldið frá leigarum. Ongar skrivligar mannagongdir eru fyri, hvussu tað arbeiðið 
verður lagt til rættis. Grannskoðarin mælir til, at Húsalánsgrunnurin ger greiðar manna-
gongdir, soleiðis at hann kann tryggja sær, at skrásetingar eru rættar, og at røttu 
mannagongdirnar verða fylgdar. 
 
Vøru- og tænastuskuld 
Við árslok 2017 vóru ognarar 3.741 t.kr. Grannskoðarin hevur gjøgnumgingið ognarar-
listar og samanhildið við bókhaldið. Samsvar var millum listar og bókhald. Grann-
skoðarin mælir til, at allir ognarar verða gjøgnumgingnir við jøvnum millumbilum, 
samstundis sum avstemmanir verða gjørdar, soleiðis at grunnurin altíð hevur haldgóða 
vissu fyri, at saldan sambært bókhaldinum er røtt. 
 
Annað 
Húsalánsgrunnurin er fevndur av K. nr. 95/2013 “um at lata inn roknskaparupplýsingar 
um alment virksemi til búskaparliga ráðlegging, stýring og eftirlit”. Grunnurin hevur í 
2016 raðfest arbeiðið við KT-skipanum soleiðis, at arbeiðið við at lata inn roknskap til 
Gjaldstovuna er fingið í rættlag fyrst í 2017. Roknskaparupplýsingar eru latnar inn fyri 
árið 2017, januar 2018 og februar 2018. Tó skulu nakrar reguleringar og innlatingar til 
Gjaldstovuna gerast í sambandi við endan av ársfrásøgnini 2017. 
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3 Fiskivinnumál 

3.1 Búnaðargrunnurin (Eksternur grunnur) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2017 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2016 20173  
 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 9.055 8.604  
 Útreiðslur -9.102 -4.956  
 Ársúrslit -47 3.648  
 Støðisogn 269.673 296.485  
 Ogn í umferð 39.284 21.279  
 Ogn tilsamans 308.957 317.765  
 Eginogn/javningarkonta 286.928 300.020  
 Skuld o.a. 22.029 17.745  
 Skyldur tilsamans 308.957 317.765  
     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 hjá Búnaðargrunninum gevur eina rætta mynd av inntøkum og útreiðslum í 
fíggjarárinum og somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við K. nr. 
22/2007 “um roknskaparverk landsins o.t.” 
 
Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Útlánini eru hækkað 346 t.kr. til 87.680 t.kr. Broytingin stavar frá lækking í útlánum upp 
á 6.068 t.kr., meðan avsetingin ímóti tapi er minkað 6.414 t.kr. Rentur og kursjavningar 
av lánsbrøvum góvu avlop 4.312 t.kr. í 2017 í mun til 4.109 t.kr. í 2016. 
 
Festikontan er vaksin úr 146 mió.kr. í 147,1 mió.kr. Hækkingin stavar fyri tað mesta frá 
sølu av almennari jørð fyri 7,6 mió.kr. Hinvegin eru 8,9 mió.kr. fluttar til felags festipulju. 
Nakað er játtað av festikontu til verkætlanir, sum eru í gerð, og verður útgoldið 
festarum, so hvørt arbeiðið verður gjørt. Av teimum 147,1 mió.kr. hoyra 11,5 mió.kr. til 
kontu fyri mist vetrarbit. 
 
Sambært Ll. nr. 66/2011 eru fluttar 47,9 mió.kr. til felags festipulju (8,9 mió.kr. í 2017). 
Mett verður, at tað í størri mun kann koma øllum landbúnaðinum í landinum at gagni, 
við tað at eisini festarar í útjaðaranum, har ofta onki er á festikontu, eisini fáa møguleika 
at søkja um fígging av felagspuljuni. Tað er staðfest seinastu árini, nú fleiri áhugaverd-
ar verkætlanir eru í umbúna. Eisini betrar felags festipuljan um møguleikarnar at velta, 
ikki minst hjá mjólkaframleiðarunum. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Ásetingar um solvens og gjaldføri 
Hvørki í lógini um Búnaðargrunnin ella viðtøkunum eru ásetingar um, hvussu nógv 
grunnurin kann læna til einstakan lántakara ella lántakarar, sum fíggjarliga eru tongdir 
hvør at øðrum, eins og tað heldur ikki finnast ásetingar um, hvussu stórt gjaldføri 
grunnurin skal hava fyri at kunna svara sínar skyldur. Grannskoðarin hevur áður mælt 
til at stýrið ger slíkar ásetingar, og tað tilmælið stendur við. 
 
Áseting av trygdarvirðum í sambandi við niðurskrivingargjøgnumgongd 
Grannskoðarin hevur undanfarin ár mælt til, at Búnaðargrunnurin ger formligar 
ásetingar um, hvussu trygdarvirðini av veðsettu ognunum verða gjørd upp. Eitt upprit 
er gjørt um hesi viðurskifti og arbeitt verður framvegis við at seta í verk mannagongdir 
viðvíkjandi teimum. 
 

                                                      
3 Í roknskapinum fyri grunnin javnvigar fíggjarstøðan við 317.771 t.kr. 

Úr ársrokn-
skapinum 2017 

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokolini 4. apríl 
2018 
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Um ársroknskapin 
Virðisbrøv 
Grannskoðarin hevur eftirkannað, at virðisbrævaognirnar eru avstemmaðar og virðis-
ásettar til galdandi kursir. Arbeiðið hevur ikki givið orsøk til viðmerkingar. Tó hevur 
Búnaðargrunnurin við árslok 2017 ov nógv innistandandi á peningastovnskontum í 
BankNordik. Samlaða innistandandi var 15,1 mió.kr. í mun til ásetta markið 10 mió.kr.  
 
Kassaeftirlit 
Í november 2017 gjørdi grannskoðarin ófráboðað kassaeftirlit. Eftirlitið gav ikki orsøk 
til nakra viðmerking.  
 
Samandráttur 
Aftast er eitt yvirlit við viðmerkingum og tilmælum úr grannskoðanarprotokollini. Talan 
er um 4 mál frá tíðarskeiðnum 2011 til 2016. Av teimum er eitt mál mest sum avgreitt, 
og eitt annað er ikki longur aktuelt. Tvey mál eru enn opin. 
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4 Mentamál 

4.1 Sernám (Høvuðskonta 7.23.2.02) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017 (undirkontur 20, 21 og 22). 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Sernám    
 Játtan í fíggjarlóg 12.862 13.342  
 Inntøkur 0 75  
 Útreiðslur -13.311 -14.228  
 Ársúrslit -449 -811  
 Sernámsfrøðiligt virksemi í fólkaskúlanum  
 Játtan í fíggjarlóg 38.773 39.983  
 Inntøkur 32 24  
 Útreiðslur -39.510 -39.627  
 Ársúrslit -705 380  
 Sernámsfrøðiliga skipanin    
 Játtan í fíggjarlóg 4.690 4.754  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -4.464 -4.547  
 Ársúrslit 226 207  
  

Fíggjarstøða 
Ongin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av úrslitinum av virksemi stovnsins í roknskaparárinum  
2017 samsvarandi roknskaparhaldi landsins. 
 
Upplýsingar og viðmerkingar til rakstrarroknskapin 
Lønarposturin umboðar um 92 % av samlaða kostnaðinum. Grannskoðarin hevur við 
stakroyndum samanhildið lønina hjá nøkrum starvsfólkum við stammkartotekið og 
lønarstigið hjá viðkomandi yrkisfelag. Tað hevur ikki givið orsøk til viðmerkingar. Aðrir 
kostnaðir eru við stakroyndum kannaðir, og ansað hevur verið eftir, at skjølini vóru 
váttað av leiðara stovnsins.  
 
Tað hevur seinastu árini víst seg at verið trupult at halda útgreinaðu játtanirnar. 
Grannskoðarin mælir til at fáa betri samsvar millum játtan og nýtslu viðvíkjandi lønum 
og kostnaði annars, og at málið verður tikið upp við Mentamálaráðið. 
 

4.1 Skúlin á Trøðni (Høvuðskonta 7.23.2.02) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017 (undirkonta 23). 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 15.790 14.788  
 Inntøkur 853 872  
 Útreiðslur -15.728 -15.545  
 Ársúrslit 915 115  
  

Fíggjarstøða 
Ongin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av úrslitinum av virksemi stovnsins í roknskaparárinum  
2017 samsvarandi roknskaparhaldi landsins. 
 
  

Roknskapartøl  

Úr rakstrarrokn- 
skapinum 2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
5. juli 2018 

Roknskapartøl 

Úr rakstrarrokn-
skapinum 2017 
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4.2 Tekniski skúli í Klaksvík (Høvuðskonta 7.23.3.05) 

Grannskoðaravirkið NUMO hevur grannskoðað roknskapin. Niðanfyri eru høvuðstøl úr 
landsroknskapinum 2017 (undirkonta 26). 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 19.500 22.500  
 Inntøkur 3.484 2.992  
 Útreiðslur -22.603 -25.490  
 Ársúrslit 381 2  
  

Fíggjarstøða4 
Ongin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av úrslitinum av virksemi stovnsins í 2017 samsvarandi 
roknskaparhaldi landsins. 
 

4.3 Granskingargrunnurin (Høvuðskonta 7.23.6.21/eksternur grunnur) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2017 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 7.500 7.500  
 Inntøkur 2.225 10.687  
 Útreiðslur -9.606 -18.310  
 Ársúrslit 119 -123  
 Støðisogn 4.500 0  
 Onnur ogn 36.102 37.142  
 Ogn tilsamans 40.602 37.142  
 Eginogn/javningarkonta 195 72  
 Skuld o.a. 40.407 37.071  
 Skyldur tilsamans 40.602 37.142  
     

 
Brot úr nýttum roknskaparreglum 
Játtaður stuðul til verkætlanir, ið fevna longri enn inniverandi ár, verður tikin við sum 
skuld. Upphæddin er innroknað til áljóðandi virði. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rættvísandi mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og 
somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari kunngerðini “um rokn-
skaparverk landsins o.t.” 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Í 2014 tók Granskingarráðið vegna Granskingargrunnin ímóti fænum úr Sjúkrakassa-
grunninum at umsita sambært Ll. nr. 44/2012. Talan var um reiðan pening og ognina 
í Magnus Heinasonargøtu 20 í Tórshavn. Nevndin fyri Sjúkrakassagrunnin avhendaði 
fæið saman við leiðreglum fyri, hvussu fæið skal brúkast. 
 
Í 2016 tók Granskingargrunnurin ímóti 3 mió.kr. frá nevndini fyri Minningargrunn fyri 
Dánjal Niclasen. Peningurin, sum sambært avtalu og áseting í uppruna viðtøkum skal 
nýtast til alment endamál, føroyska vinnulívinum at gagni, er enn ikki latin út. 
 
 
 
 

                                                      
4 Í roknskapinum fyri skúlan er fíggjarstøða, sum javnvigar við 39.072 í 2016 og 39.091 t.kr. í 2017 (allarmest 
bygningur o.a.). 

Roknskapartøl 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 
2017 

Úr rakstrarrokn-
skapinum 2017 
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Roknskaparførsla og innanhýsis mannagongdir 
Fá starvsfólk eru í umsitingini, og tískil er torført at skipa skilnað ímillum uppgávurnar, 
sum annars er treytin fyri einum virknum innanhýsis eftirliti. Mannagongdir eru tó lagdar 
til rættis, sum minka um vandan fyri feilum, og/ella at grunnurin verður fyri missi. 
 
Dagførd roknskaparreglugerð var send til Mentamálaráðið í januar 2012. Mentamála-
ráðið hevur enn ikki formliga góðkent roknskaparreglugerðina. Grannskoðarin er 
kunnaður um, at Granskingargrunnurin fær afturmelding um góðkenning, tá ið endalig 
støða er tikin til m.a. bókingarhátt (sí brotið um stuðulsjáttanina til grunnin). Grann-
skoðarin mælir, eins og undanfarin ár, til at skunda undir at fáa arbeiðið avgreitt. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Stuðulsjáttanin til grunnin 
Árliga játtanin til Granskingargrunnin verður latin til sjálvstøðugt stovnsnummar. 
Higartil hevur játtanin á hvørjum ári verið flutt frá stovnsnummari 131184 til eitt serligt 
stovnsnummar 006030, haðani játtanin hevur verið játtað til verkætlanir og støðlað til 
hvørja einstaka verkætlan, til tørvur er á játtanini, ofta tvørtur um fleiri ár. 
 
Í sambandi við at kunngerð um lógarbundna játtan og stuðulsjáttan varð sett í gildi í 
september 2011, tók ivi seg upp um, hvørt verandi mannagongd er í tráð við kunn-
gerðina. Stjórin fyri grunnin hevur í januar 2012 sett Mentamálaráðnum fyrispurning 
um nevndu viðurskifti, men enn fyriliggur eingin endalig avgerð. Í telduposti í januar 
2012 gjørdi stjórin greitt, at til annað svar fyriliggur, verður hildið fram við verandi 
mannagongdum. 
 
Grannskoðarin er kunnaður um, at Mentamálaráðið í oktober 2013 boðaði Gransk-
ingargrunninum frá, at arbeitt verður við málinum. Eins og undanfarna ár mælir hann 
til, at leiðslan skundar undir at fáa svar frá Mentamálaráðnum. 
 
Játtaður stuðul til verkætlanir 
Granskingarnevndin hevur í 2017 móttikið 42 umsóknir um stuðul úr granskingar-
grunninum. Í árinum er stuðul játtaður til 12 nýggjar verkætlanir, tilsamans 7.481 t.kr. 
Harafturat hevur grunnurin móttikið 7 umsóknir um stuðul av móttikna fænum frá 
Sjúkrakassagrunninum. Stuðul er játtaður til tvær verkætlanir, tilsamans 2.074 t.kr. 
 
Tó at talan er um verkætlanir, ið strekkja seg yvir fleiri ár, verður samlaði stuðulin veittur 
í einum. Útgoldið verður bert fyri eitt ár í senn, og restupphæddin verður innroknað í 
roknskapinum sum “Skyldur, sum ikki eru endaligar”. Grannskoðarin hevur við 
stakroyndum kannað, um galdandi mannagongdir verða hildnar, tá ið umsókn um 
stuðul frá grunninum og av fænum frá Sjúkrakassagrunninum verða viðgjørdar. 
Gjøgnumgongdin gav ikki orsøk til viðmerkingar. 
 
Bygningur 
Bygningurin, sum Granskingargrunnurin móttók í 2014 sum part av fænum frá Sjúkra-
kassagrunninum, er í juni 2017 seldur fyri 4,9 mió.kr. Vinningurin aftan á frádrátt fyri 
kostnað upp á 388 t.kr., sum er fluttur á kontu 0881, Ikki inntøkuført – granskingar-
styrkir, gávur o.a. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi metir leiðslan, at krøvini um sparsemi ikki eru viðkomandi fyri 
stovnin. Tó upplýsir stovnurin, at tey kanna væl í umsóknarumfarinum og rakstrarupp-
gerðunum, at fíggjarætlan og nýtsla fylgja almennum sáttmálum, og at raksturin er 
skynsamur og sparin. Stovnurin førir hagtøl til innanhýsis nýtslu við øllum játtaðum 
verkætlanum, gongdini í verkætlanum v.m. og viðvíkjandi fíggjarstýring. 
  

 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
25. mai 2018 
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4.4 Listasavn Føroya (Høvuðskonta 7.24.3.22) 

Grannskoðaravirkið Menta hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017 (undirkonta 20): 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 2.234 2.234  
 Inntøkur 1.266 1.589  
 Útreiðslur -3.587 -3.854  
 Ársúrslit -87 -31  
  

Fíggjarstøða5 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. 
desember 2017 og av úrslitinum av virksemi stovnsins í roknskaparárinum 2017 
samsvarandi lógini um landsins almenna roknskaparhald v.m. og kunngerðini um 
roknskaparverk landsins o.t. 
 
Grannskoðanin 
Grannskoðarin mælir til, at tryggingarnar eru dagførdar í mun til allar skaðatilburðir. 
Hann mælir eisini til at gjøgnumganga galdandi trygdarfyriskipanir fyri fysisku trygdina 
av bygningi, leysafæi og listaverkum við hóskandi millumbilum. 
 
Grannskoðarin mælir til at dagføra yvirlitið so hvørt fyri at tryggja, at listaverk o.a. eru 
til staðar, og at broytingar av týdningi eru í skrásetingarskipanini fyri listaognunum, 
sum verða førdar í skrá og verða kannaðar við hóskandi millumbilum og góðkendar av 
leiðslu stovnins. 
 
Grannskoðarin hevur gjøgnumgingið roknskaparreglugerðina fyri stovnin. Reglugerðin 
er ikki dagførd samsvarandi veruligu mannagongdunum. Grannskoðarin heitir á leiðsl-
una um at dagføra reglugerðina og í hesum sambandi meta, um mannagongdirnar eru 
hóskandi í mun til virksemið hjá stovninum. Í viðtøkum savnsins er ásett, at stýrið ásetir 
egna starvsskipan. Grannskoðarin mælir til, at stýrið ger eina tílíka skipan. 
 
Av tí at umsitingin er lítil, er eingin greiður arbeiðsskilnaður ella munadygt eftirlit. 
Grannskoðanin er ikki komin fram á viðurskifti ella ábendingar um óreglusemi. 
 

4.5 Kringvarp Føroya (Høvuðskonta 7.24.4.06) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 20166 20177  
 Játtan í fíggjarlóg -1.600 -1.600  
 Inntøkur 67.320 75.984  
 Útreiðslur -66.114 -74.265  
 Ársúrslit -394 -119  
  

Fíggjarstøða8 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

                                                      
5 Í roknskapinum fyri savnið er fíggjarstøða, sum hevði bygningar og útbúnað fyri 68.067 t.kr. í 2016 og 
68.500 t.kr. í 2017 (fíggjarstøðan er sett upp við st.roknskaparkontum). 
6 Í roknskapinum fyri Kringvarpið eru inntøkurnar 63.693 t.kr., útreiðslurnar 63.693 t.kr. og ársúrslitið 0 t.kr. 
Undirkontan “Talgilding av bandasavninum” og “Lýsingarinntøkur” eru ikki við í roknskapinum; játtanin er 
900 t.kr. og útreiðslurnar 899 t.kr.; játtan til lýsingar er 2.500 t.kr. og inntøkurnar 2.105 t.kr. 
7 Í roknskapinum fyri Kringvarpið eru inntøkurnar 66.848 t.kr., útreiðslurnar 71.568 t.kr., afturført støðlað 
avlop frá 2014 4.720 t.kr. og ársúrslitið 0 t.kr. Undirkonturnar “Talgilding av bandasavninum” og “Lýsingar-
inntøkur” eru ikki við í roknskapinum; játtan til talgilding er 900 t.kr. og útreiðslurnar 892 t.kr.; játtan til lýsingar 
er 2.500 t.kr. og inntøkurnar 2.611 t.kr. 
8 Í roknskapinum fyri Kringvarpið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 41.454 t.kr. í 2016 og 67.637 t.kr. í 2017 
(mest bygningur v.m. og áogn). Inntøkur frá eydnuspølum verða bert inntøkuførdar í rakstrinum í tann mun, 
tørvur er á tí. Í 2017 vórðu 1.249 t.kr. inntøkuførdar. Støðlaða upphæddin við árslok 2017 er 16.552 t.kr. 

Roknskapartøl 

Úr ársfrásøgnini 2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
19. mars 2018 

Roknskapartøl 
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Brot úr nýttum roknskaparhátti 
Spæliinntøkur verða viðgjørdar sum fremmand fígging sambært §13, stk. 5, í rokn-
skaparkunngerðini. Tá ið hædd er tikin fyri vanligu inntøkunum frá kringvarpsgjaldi, 
kunngerðum o.ø. og møguligari játtan, verður restin fíggjað av tøkari fremmandari 
fígging. Uppspard upphædd frá fremmandari fígging kann verða samansavnað eftir 
einum ella fleiri árum og kann nýtast eftir einum ella fleiri árum. 
 
Fíggjarmálaráðið og Gjaldstovan meta, at spæliinntøkurnar hjá Kringvarpinum kunnu 
sammetast við fremmanda fígging. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rættvísandi mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og 
somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við  kunngerðina um 
roknskaparverk landsins o.t. 
 
Brot úr notu 10 (fremmand fígging) 
Í fíggjarárinum 2014 vórðu inntøkur frá eydnuspølum á fyrsta sinni støðlaðar sum 
fremmand fígging. Í roknskapinum fyri 2014 varð støðlaða nettoupphæddin, 7.044 t.kr., 
tikin við sum inntøka í rakstrinum og flutt á kontuna fyri fremmanda fígging í 
fíggjarstøðuni sum eitt avlop. Frá og við 2015 verða inntøkur frá eydnuspølum bert 
inntøkuførdar í rakstrinum í tann mun, tørvur er á tí sum restfígging. Upphæddin 
viðvíkjandi 2014, sum longu er inntøkuførd eina ferð, verður afturførd so hvørt, sum 
brúkt verður av henni, og hon verður skrásett í rakstrinum sum sjálvstøðugur postur 
áðrenn ársúrslitið. 
 

Fremmand fígging 2016 2017 
Støðlað við ársbyrjan 6.153.243 17.637.685 
Tilgongd í árinum 11.604.866 4.967.904 
Frágongd í árinum -120.424 -6.053.577 
Støðlað/fremmand fígging tilsamans 17.637.685 16.552.012 

 
Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Í public service sáttmálanum eru almennu skyldur Kringvarpsins nágreinaðar. Eingin 
public service sáttmáli hevur verið seinastu 4 árini, men í desember 2016 varð 4 ára 
sáttmáli gjørdur, galdandi frá 1. januar 2017. 
 
Landsverk handaði í 2017 Kringvarpi Føroya fyrsta og annað byggistig av um-
byggingini av kringvarpshúsinum; ein umsitingarlon og ein forhøll, sum eru tiknar í 
nýtslu og ein framleiðslubygningur, sum verður tikin í nýtslu, tá ið tøkniligar 
innleggingar, útgerð og innbúgv eru fingin til vega. Hetta má stovnurin sjálvur gjalda, 
tí játtan til henda partin ikki var við í byggiverkætlanini. 
 
Serlig viðurskifti viðvíkjandi grannskoðanini av ársroknskapinum fyri 2017 
Inntøkugrundarlagið hjá Kringvarpi Føroya 
Kringvarpslógin varð broytt við virknaði frá 1. januar 2016. Fyri Kringvarpið merkir 
broytingin, at greiðari ásetingar eru um, hvør skal rinda kringvarpsgjald, og umsitingar-
liga uppgávan at skuldskriva og at innheinta kringvarpsgjaldið er flutt til TAKS. 
 
Innkrevjingin frá kommununalum stovnum gevur framvegis ávísar trupulleikar, og tí eru 
einstakar kommunur, sum ikki eru kravdar eftir kringvarpsgjaldi fyri 2017 fyrr enn í 
2018. Aðrar kommunur eru enn ikki kravdar eftir kringvarpsgjaldi, tí TAKS manglar 
neyðugu upplýsingarnar at áseta gjaldið. 
 
Virðisáseting av áogn viðvíkjandi kringvarpsgjøldum 
Áognin viðvíkjandi kringvarpsgjaldi er lækkað við 0,5 mió.kr. í mun til árslok 2016. 
Kringvarp Føroya hevur gjørt eina ítøkiliga meting av vandanum fyri tapi viðvíkjandi 
ikki goldnum kringvarpsgjaldi. Tapsvandin verður mettur til 2,8 mió.kr., sum er ein 
lækking á 1,2 mió.kr. í mun til 2016. 
 
Skráseting av materiellari støðisogn 
Nøkur av akførunum hjá Kringvarpi Føroya og eitt grundøki eru skrásett í Búskapar-
skipan landsins. Onnur materiell støðisogn við útveganarvirði yvir 50 t.kr., herundir 

Úr ársfrásøgnini 2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
30. mai 2018 
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bygningurin og tól, eru ikki skrásett. Grannskoðarin mælir til, at øll materiell støðisogn 
við útveganarvirði yvir 50 t.kr. verður skrásett í tráð við roknskaparkunngerðina.  
 
Um ársfrásøgnina 
Lønir  
Grannskoðarin hevur undanfarnu ár fingið upplýst, at leiðslan arbeiddi við at endur-
nýggja setanarskrivini hjá øllum starvsfólkum, soleiðis at setanarskriv hjá Kringvarpi-
num framyvir vera nøktandi á øllum økjum, m.a. um upphavsrættindi hjá starvsfólkum. 
Arbeiðið er framvegis í gongd. 
 
Starvsaldur og lønarflokkur 
Skjalprógv um áseting av starvsaldri og lønarflokki verða ikki goymd á skipaðan hátt. 
Grannskoðarin mælir til at gera eina mannagongd, ið tryggjar, at skjalprógv verða 
goymd á skipaðan hátt.  
 
Vøru- og tænastuáogn 
Við árslok 2017 var áogn viðvíkjandi kunngerðum og lýsingum 1.610 t.kr. (2016: 2.170 
t.kr.). Avsett er móti tapi 288 t.kr. (2016: 224 t.kr.), lutvíst við støði í gjøgnumgongd av 
hvørjum einstøkum skuldara og lutvíst sum bólkaavseting fyri eftirstøður, sum eru 
farnar út um 90 daga gjaldsfreistina.  
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Roknskaparreglugerð 
Roknskaparreglugerðin er seinast dagførd í 2012. Síðani tá eru broytingar gjørdar í 
lógini um kringvarp og í mannagongdum annars. Grannskoðarin mælir til at rokn-
skaparreglugerðin verður dagførd og send Mentamálaráðnum til góðkenningar. 
 
Formlig góðkenning av øðrum samsýningum 
Ávís starvsfólk hjá Kringvarpinum fáa aðrar lønarsamsýningar enn tær, ið framganga 
av sáttmála millum fakfelag og Fíggjarmálaráðið, uttan at tær eru formliga góðkendar 
av Fíggjarmálaráðnum. Grannskoðarin mælir til, at Kringvarpið fær eina formliga 
góðkenning til allar lønarsamsýningar. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Kringvarpið óskrivaðar mannagongdir fyri tilboðsfyrispurn-
ingum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, 
at Kringvarpið hevur ávís serlig atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av KT-veitingum. 
Kringvarpið er í gongd við at gera skrivligar mannagongdir í samsvari við rundskrivið 
um keyp av vørum og tænastum.  
 
Skattur og avgjøld 
Grannskoðarin mælir eins og undanfarin ár til at fáa í lag mannagongdir, sum tryggja, 
at royalty skattur verður goldin í tráð við galdandi ásetingar í skattalógini. 
 
Grannskoðarin hevur sæð eina avstemman millum sølu og avroknað sølu mvg. 
Avstemmanin bendir á, at viðgerðin av útgangandi mvg er røtt. Grannskoðarin hevur 
ikki sæð nakra avstemman av inngangandi mvg á avrokningunum. Tó hevur hann við 
stakroyndum eftirkannað, at viðgerðin av inngangandi mvg er røtt. 
 
Tryggingarviðurskifti 
Leiðsla Kringvarpsins hevur verið á fundi við Fíggjarmálaráðið, har niðurstøðan var, at 
Kringvarpið formliga skal biðja Fíggjarmálaráðið um góðkenning av tryggingum. Eitt 
tilmæli um tryggingarynski hjá leiðsluni verður eftir ætlan lagt fyri stýrið til støðutakan. 
Síðani verður ein møgulig góðkenningarumbøn send Fíggjarmálaráðnum. Grannskoð-
arin mælir til, at tryggingarviðurskiftini verða gjøgnumgingin við jøvnum millumbili. 
 
Samandráttur 
Eitt yvirlit við viðmerkingum og tilmælum er í grannskoðanarprotokollini. Talan er um 
12 mál frá roknskaparárunum 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016. Av teimum eru trý mál 
avgreidd, meðan 9 enn eru opin. Trý opin mál stava frá 2011, eitt frá 2012, eitt frá 
2014, eitt frá 2015 og trý frá 2016.  
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5 Heilsu- og innlendismál 

5.1 Útbúgving av yngri læknum (Høvuðskonta 11.20.2.05) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 7.177 7.727  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -7.176 -7.739  
 Ársúrslit 1 -12  
  

Fíggjarstøða 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at rakstrarrokn-
skapurin gevur eina rætta mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum 2017 í 
samsvari við K. nr. 22/2007 “um roknskaparverk landsins o.t.” 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Ferðaútreiðslur 
Til tíðir verða ferðaútreiðslur endurgoldnar, uttan at ferðafrágreiðing fyriliggur. Sam-
bært rundskrivinum um tænastuferðir uttanlands skal frágreiðing fyriliggja í hvørjum 
einstøkum føri um, í hvørjum sambandi ferðaútreiðslurnar hava verið hildnar.  
 
Flogferðaseðlar til skeiðsvirksemi uttanlands verða í fleiri førum ikki bílagdir í góðari 
tíð og tískil gerast teir lutfalsliga dýrir. Vísandi til rundskrivið um at taka neyðug 
búskaparlig atlit mælir grannskoðarin til, at allir avsláttrarmøguleikar verða troyttir í 
sambandi við keyp av flogferðaseðlum. 
 
Rekrutteringsviðbót 
Í roknskaparárinum 2017 hava flestu hjálparlæknar, ið eru fevndir av játtanini hjá Út-
búgvingini av yngri læknum, móttikið rekrutteringsviðbót. Grannskoðarin mælir til við 
jøvnum millumbilum at gera skrivligar endurskoðanir av rekrutteringstrupulleikanum 
fyri at tryggja, at treytirnar um týðandi rekrutteringstrupulleikar eru uppfyltar. 
 
Skattaviðurskifti 
Í einum føri hevur stovnurin rindað meginpartin av leiguinntøku uttanlands fyri ein 
lækna undir útbúgving, soleiðis at tað er at meta sum lutvíst fríur bústaður fyri læknan.  
 
Fríur bústaður er skattskyldugur og arbeiðsgevarin hevur skyldu at upplýsa tað fyri 
útlendsku skattamyndugleikunum.  Grannskoðarin mælir til, at mannagongdir verða 
gjørdar, sum tryggja at møguligur skattskyldugur fríur bústaður uttanlands verður 
eyðmerktur og upplýstur fyri viðkomandi skattamyndugleika.  
 
Um rakstrarroknskapin v.m. 
Formlig viðurskifti 
Landssjúkrahúsið skal skipa soleiðis fyri, at játtanin verður hildin, og skal virksemið 
tillagast givna játtanarkarminum í fíggjarlógini. Heldur játtanin ikki, ber Landssjúkra-
húsið meirnýtsluna. 
 
Lønir 
Landssjúkrahúsið leggur pening út fyri lønir, og verður peningur síðani tikin av játtanini 
hjá Útbúgving av yngri læknum sambært mánaðaruppgerðum. Deildarleiðarin á 
lønardeildini á Landssjúkrahúsinum ger mánaðaruppgerðirnar.  
 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum kannað nøkur lønarmál. Grannskoðanin gav 
ikki orsøk til týðandi viðmerkingar. 
 

Roknskapartøl 

Úr rakstrarrokn-
skapinum 2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
21. juni 2018 
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Transaktiónir við nærstandandi partar 
Í árinum eru 6.991 t.kr. (2016: 6.331 t.kr.) fluttar Landssjúkrahúsinum fyri lønir til yngri 
læknar. Grannskoðarin hevur sæð, at tað fyri hvønn mánað fyriliggur uppgerð yvir 
lønir, sum Landssjúkrahúsið hevur lagt út fyri. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin ger vart við, at Heilsu- og innlendismálaráðið viðger viðmerkingar 
og tilmæli frá grannskoðanini saman við Landssjúkrahúsinum í sambandi við, at rokn-
skaparreglugerðin verður dagførd. Landstýrismaðurin hevur annars ongar viðmerk-
ingar til grannskoðanina. 
  

5.2 Apoteksverkið (Høvuðskonta 11.20.2.08) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 286.403 297.725  
 Útreiðslur -285.867 -293.238  
 Ársúrslit 536 4.487  
  

Fíggjarstøða9 
Ongin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rætta mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og 
somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við K. nr. 22/2007 “um 
roknskaparverk landsins o.t.” 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Samlaða sølan í 2017 hækkaði við 11,5 mió.kr., sammett við 2016. Hækkingin stavar 
frá sølu til serstakan sjúkrahúsheilivág, 4 mió.kr., kontantsøla og postgirokundar, 4 
mió.kr. og søla til alivinnuna, 3 mió.kr.  
 
Lønarútreiðslur hækkaðu við 900 t.kr. og rakstrarkostnaður hækkaði 7 mió.kr., serliga 
orsakað av keypi av tveimum maskinum til skamtaðan heilivág og av hækkaðum KT-
útreiðslum. 
 
Mett verður, at tað verður trupult at fáa javnvág í rakstrinum fyri 2018, av tí at økt 
samstarv við AMGROS gevur munandi bíligari sjúkrahúsheilivág, og umsetningurin til 
alivinnuna verður helst munandi lægri í 2018. 
 
Grannskoðan gjøgnum árið og tilmæli 
Søluøkið 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum eftirkannað skráseting av sølu og hevur 
tryggjað sær, at dagliga sølan verður rætt skrásett. Gjøgnumgongdin hevði ikki týðandi 
viðmerkingar við sær. 
 
Kassaeftirlit 
Í oktober og november 2017 gjørdi grannskoðarin ófráboðað kassaeftirlit á tveimum 
deildum og mælir eins og undanfarin ár til at broyta koturnar til lyklaskápini við jøvnum 
millumbili. Hetta tilmæli hevur higartil bert verið fylgt á nøkrum deildum.  
 
Grannskoðarin er kunnaður um, at fíggjarleiðarin hevur gjørt ófráboðað eftirlit á 
Eysturoyar apoteki í 2017. 
 

                                                      
9 Í roknskapinum fyri Apoteksverkið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 182.328 t.kr. í 2016 og 179.261 t.kr. í 
2017 (bygningar, goymslur, áogn og tøkur peningur). 

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
7. august 2018 

Úr ársroknskapinum 
2017 

Viðmerkingar frá 
landstýrismanninum 
26. august 2018 
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Keypsøkið 
Í sambandi við gjøgnumgongdina hevur grannskoðarin eins og undanfarin ár staðfest, 
at útsøluprísirnir í skipanini eftirfylgjandi kunnu broytast av starvsfólki á ordradeildini 
og KT-deildini. Grannskoðarin hevur undanfarin ár mælt til, at atgongdin til at rætta í 
søluprísum, verður avmarkað, og at møguligar rættingar verða góðkendar av heimil-
aðum persónum. Ongar broytingar eru gjørdar enn. Veikleikin í mannagongdunum økir 
um vandan fyri, at Apoteksverkið, tilvitað ella ótilvitað, missir pening, tí vøran verður 
seld ov bíliga. 
 
Grannskoðarin mælir enn eina ferð til, at logglistar yvir gjørdar broytingar í prísáset-
ingum javnan verða gjøgnumgingnir, og at skipa mannagongd, sum tryggjar, at brutto-
vinningurin á vørunum javnan verður kannaður. 
 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum kannað skjøl viðvíkjandi rakstri og keypi, um 
rokningin hoyrir til stovnin, at hon er rætt bókað, og er góðkend av heimilaðum persóni. 
Gjøgnumgongdin hevði ikki týðandi viðmerkingar við sær. 
 
Lønarøkið 
Grannskoðarin hevur kannað útvaldar mannagongdir á lønarøkinum, m.a. í sambandi 
við setan av nýggjum starvsfólkum. Apoteksverkið er í árinum farið at brúka almennu 
lønarskipanina. Gjøgnumgongdin hevði ikki týðandi viðmerkingar við sær. 
 
Aðrar viðmerkingar 
Roknskaparreglugerð 
Apoteksverkið er í holt við at dagføra roknskaparreglugerðina. Eins og undanfarna ár 
mælir grannskoðarin til, at skundað verður undir at fáa dagførda reglugerð senda til 
Heilsu- og innlendismálaráðið til góðkenningar. 
 
Fundarfrágreiðingar 
Grannskoðarin mælir til, at viðgerð og góðkenning av grannskoðaðum roknskapi 
formliga framgongur av fundarfrágreiðingunum. 
 
Eftirkanning av goymsluni 
Grannskoðarin mælir til, at tað verður fyriskipað ein mannagongd, sum tryggjar, at tað 
leypandi verða gjørdar kanningar av goymsluni, sum er skrásett teldutøk. Tað skal 
gerast fyri at tryggja, at øll goymslan verður eftirkannað í árinum. 
 
Onnur materiell støðisogn 
Apoteksverkið hevur yvirlit yvir ognir hjá stovninum, tó uttan at útveganarvirðið á ein-
støku ognunum er ásett. Yvirlitið er tó ikki dagført í. Sambært roknskaparkunngerðini 
skal eftirlit javnan vera við, at ognirnar eru til, og metast skal um, hvørt ognirnar verða 
nýttar í rímiligan mun. Grannskoðarin mælir til at dagføra yvirlitið og somuleiðis, at allar 
ognir við útveganarvirði yvir 50 t.kr. verða skrásettar í Búskaparskipan landsins. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Apoteksverkið mannagongdir fyri tilboðsfyrispurningum og 
útboði í sambandi við keypi av vørum og tænastum. Grannskoðarin hevur áður mælt 
til, at mannagongdirnar verða gjørdar skrivligar, men enn er tað ikki gjørt. 
 
Apoteksverkið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, sum lýsa gongdina hjá 
stovninum. Apoteksverkið hevur ikki longur mál- og avrikssáttmála við Heilsu- og 
innlendismálaráðið. Apoteksverkið samskiftir tó javnan við aðalráðið um gongdina hjá 
stovninum og málsetningar annars. 
 
Um ársroknskapin v.m. 
Skuldarar 
Við árslok 2017 vóru skuldarar stovnsins 34.974 t.kr. Tilsamans 30 t.kr. eru rakstrar-
førdar sum staðfest tap í árinum. 
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Meirvirðisgjald 
Sum nevnt í undanfarnum grannskoðanarprotokollum er eingin heildaravstemman 
gjørd av inn- og útgangandi meirvirðisgjaldi. Við núverandi uppseting í bókhalds-
skipanini er ikki gjørligt at stemma meirvirðisgjaldið av mótvegis skrásetingum av 
ávikavist sølu og keypi. Arbeitt verður við at gera tillagingar av bókhaldsskipanini. 
Grannskoðarin mælir enn eina ferð til, at skundað verður undir hetta arbeiðið. 
 
KT-nýtsla 
Apoteksverkið nýtir umfatandi fíggjarskipan, sum í ávísan mun er ment serstakliga til 
Apoteksverkið. Grannskoðarin heldur, at umsitingin av skipanini er trygdargóð, og at 
nýggja skipanin ger stovnin føran fyri at liva upp til góðan KT-trygdarsið og áseting-
arnar um vernd av persónsupplýsingum. 
 
Trygdaravrit verða gjørd av týðandi skipanum og dátum. Apoteksverkið hevur gjørt 
eina restore-test í árinum fyri at tryggja sær, at dátur og skipanir kunnu endurskapast. 
Grannskoðarin hevur staðfest, at mánaðarlig gjøgnumgongd av brúkarum verður gjørd 
fyri stýriskipanina, og heldur, at reglulig gjøgnumgongd eigur somuleiðis at setast í 
verk av brúkarum og rættindum teirra í fíggjarskipanini. 
 
Týðandi partur av KT-rakstrinum hjá Apoteksverkinum verður umsitin av KT Landsins. 
Í árinum hevur Apoteksverkið endurskoðað KT-váðameting sína og hevur sett ein KT-
trygdarpolitikk í verk. Stovnurin arbeiðir somuleiðis við at seta standardiseraða KT-
trygdarstýring í verk. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin ger vart við, at Heilsu- og innlendismálaráðið fer at viðgera við-
merkingar og tilmæli frá grannskoðanini saman við Landsapotekaranum. Landstýris-
maðurin hevur annars ongar viðmerkingar til grannskoðanina. 
 

5.3 Landssjúkrahúsið (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017 (undirkonta 20). 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 442.827 459.024  
 Inntøkur 29.077 33.119  
 Útreiðslur -475.195 -504.148  
 Ársúrslit -3.291 -12.005  
  

Fíggjarstøða10 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin fyri 2017 gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins 
ognum, skyldum og fíggjarstøðu 31. desember 2017 samsvarandi K. nr. 22/2007 “um 
roknskaparverk landsins o.t.” 
 
Nota 8.1 (goymslan) 
Landssjúkrahúsið hevur felags goymslu, sum serliga stovnarnir undir Heilsumálaráð-
num keypa frá. Goymslan er ikki við í fíggjarstøðuni, men keypið verður útreiðsluført, 
tá ið vøran verður keypt. Goymsluvirðið, uppgjørt til kostvirði, var 6.520 t.kr. við árslok 
2017 í mun til 6.173 t.kr. við árslok 2016. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Privat viðtala hjá yvirlæknum 
Avtalur viðvíkjandi privatari viðtalu hjá yvirlæknum eru gjørdar við allar læknar, og 
grannskoðarin mælir til at mannagongdir hesum viðvíkjandi verða fevndar av 
roknskaparreglugerðini. 
 

                                                      
10 Í roknskapinum fyri sjúkrahúsið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 347.290 t.kr. í 2016 og 336.906 t.kr. í 
2017 (mest støðisogn, men eisini áogn).  

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
12. juli 2018 

Úr ársfrásøgnini 2017 

Viðmerkingar frá 
landstýrismanninum 
20. august 2018  
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Skráseting av sjálvstøðugum peningastovnskontum 
Grannskoðarin hevur undanfarin ár mælt til, at allar sjálvstøðugar peningastovnskontur 
verða skrásettar í fíggjarstøðuni. Ein konta er framvegis ikki skrásett. Tvær aðrar 
kontur eru knýttar at V-talinum og harvið heildaryvirlitinum hjá Landssjúkrahúsinum, 
sum tó ikki hoyra til Landssjúkrahúsið. 
 
Skráseting av materiellari støðisogn 
Landssjúkrahúsið hevur yvirlit yvir allar ognir hjá sjúkrahúsinum. Í árinum er tilgongd 
av innbúgvi o.ø. útbúnaði fyri 2.398 t.kr., við útveganarvirði oman fyri 50 t.kr., ikki 
skrásett í Búskaparskipan landsins. Harumframt er tilgongdin fyri 2012, 2013, 2014, 
2015 og 2016 heldur ikki skrásett, soleiðis at tilsamans 19.104 t.kr. ikki eru skrásettar. 
Grannskoðarin mælir enn eina ferð til, at ein mannagongd verður gjørd, sum tryggjar, 
at allar ognir við virði oman fyri 50 t.kr. leypandi verða skrásettar. Grannskoðaranum 
upplýst, eru mannagongdirnar styrktar á hesum øki. Tilgongdirnar eru sendar Gjald-
stovuni til skrásetingar, sum tó ikki hevur gjørt tær. 
 
Skattafrítt telefonendurgjald 
Ávís starvsfólk, sum hava tilkallivakt, fáa fasta mánaðarliga upphædd skattafría fyri at 
nýta egna telefon í arbeiðsørindum. Hóast § 29 í skattalógini ásetir, at útgjøld til 
kostnað av starvi eru skattafrí, inniheldur rundskriv nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS 
“um skattafríar veitingar sambært § 29, nr. 7, í skattalógini” onga beinleiðis heimild til 
at gjalda starvsfólkum skattafrítt endurgjald fyri nýtslu av egnari telefon í arbeiðsør-
indum. Grannskoðarin mælir til at greiða verður fingin á hesum ivamáli, møguliga við 
beinleiðis fyrispurningi til TAKS. Fráboðan er  send lønardeildini á Gjaldstovuni, men 
enn eru ongar broytingar hendar. 
 
Skattafrítt endurgjald fyri at nýta egnan bil 
Ávís starvsfólk, sum hava tilkallivakt, fáa viðbót, ið svarar til “1/2 hýruvognsgjald”, fyri 
at nýta egnan bil í vaktartíðini. Viðbøturnar verða latnar sum skattafríar veitingar. 
Sambært rundskrivi nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS kann skattafrítt endurgjald 
gjaldast fyri at nýta egnan bil í arbeiðsørindum við 3,20 kr. fyri hvønn kilometur, tó so 
at minsta gjaldið fyri koyring aftur og fram altíð er 16 kr. Koyribók skal førast og latast 
arbeiðsgevaranum, áðrenn goldið verður. Um arbeiðsgevari letur størri endurgjald enn 
3,20 kr. fyri hvønn kilometur, eru upphæddirnar omanfyri tað skattskyldugar, og skulu 
ávísast um afturhaldsskipanina. Grannskoðarin mælir til, at koyripengar verða goldnir 
sambært galdandi satsum í nevnda rundskrivi frá TAKS. Fráboðan er send lønar-
deildini á Gjaldstovuni, men enn eru ongar broytingar hendar. 
 
Faktura- og debitorskipan í sambandi við húsaleigu 
Landssjúkrahúsið hevur árliga umleið 2,5 mió.kr. í inntøku frá útleigan. Ongin faktura- 
og debitorskipan verður brúkt. Talan er um umleið 100 leigumál, sum eru skrásett í 
rokniarki. Vantandi nýtsla av faktura- og debitorskipan økir um vandan fyri, at allar 
inntøkur ikki koma til skrásetingar, og at útistandandi leigugjøld ikki verða kravd inn. 
Arbeitt verður við at fáa eina mannagongd sum betrar um hetta og tryggjar at allar 
inntøkur verða bókaðar. 
 
Meirvirðisgjald 
Grannskoðarin mælir til, at sølu-mvg verður heildaravstemmað mótvegis bókhaldinum. 
 
Heimtøkur 
Samlaða flytingini av heimtøkum millum “Viðgerðir uttanlands” og Landssjúkrahúsið er 
8,5 mió.kr. Av hesum vóru umleið ein triðingur ikki góðkendar viðgerðir. Grannskoðarin 
mælir til, at einans góðkendar viðgerðir og góðkendar konsulenttænastur verða 
bókaðar sum heimtøkur.   
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Landssjúkrahúsið mannagongdir fyri tilboðsfyrispurningum 
og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, at 
Landssjúkrahúsið hevur ávís serlig atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av útgerð. 
Grannskoðarin mælir til at gera skrivligar mannagongdir viðvíkjandi frávikum í mun til 
rundskrivið um keyp av vørum og tænastum og at geva møguligar fráboðanir um tað 
til keypsportalin. 
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Landssjúkrahúsið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, sum lýsa gongdina 
hjá sjúkrahúsinum. Rakstrarætlan fyri 2017 er gjøgnum árið samanborin við rokn-
skapin, og stovnurin hevur í 2017 gjørt ófráboðað kassaeftirlit. 
 

Viðmerkingar og ískoytis sundurgreiningar til ársroknskapin 
Lønir og eftirlønargjøld 
Lønirnar hjá Landssjúkrahúsinum seinastu 10 árini svarað til um 73% av samlaðu 
rakstrarútreiðslunum. Arbeiðið hjá grannskoðaranum hevur m.a. fevnt um at gjøgnum-
ganga mannagongdirnar hjá Landssjúkrahúsinum fyri at staðfesta møguligar veikleikar 
á lønarøkinum. Við stakroyndum er m.a. eftirkannað, at undirskrivað setanarskriv 
fyriliggja, at innplaseringarnar eru rættar, at tíðargreiningin er røtt, og at útgoldin løn er 
í samsvari við setanartreytir og galdandi sáttmálar. Grannskoðanin hevur ikki givið 
orsøk til týðandi viðmerkingar. 
 

Vøru- og tænastuáogn o.t. 
Í fíggjarstøðuni er vøru- og tænastuáogn tilsamans 7.756 t.kr. (av hesum 675 t.kr., sum 
hoyra til Vaskaríið). Skuld eldri enn 60 dagar er 1.721 t.kr. Í árinum eru 133 t.kr. settar 
av ímóti væntaðum tapi uppá áognina. 
 

KT-nýtsla 
Leiðslan á Landssjúkrahúsinum hevur fingið upplýst, at nøktandi trygdaravrit verður 
tikið av øllum bókhaldsskrásetingum stovnins. Landssjúkrahúsið tekur leypandi 
trygdaravrit av øllum øðrum skrásetingum, sum verða framdar á stovninum. Nýttar 
verða tvær backup skipanir. Trygdaravrit verður tikið á band og á disk og goymt í 
brandskápi. Grannskoðaranum er upplýst, at royndir hava víst, at trygdaravritini kunnu 
endurinnlesast. Servarar standa í avlæstum rúmi. 
 

Fyri at fáa atgongd til edv-skipanir hjá Landssjúkrahúsinum krevst persónligt loyniorð. 
Loyniorð verða broytt við styttri og longri millumbilum, alt eftir hvør skipan verður brúkt. 
 

Samandráttur 
Grannskoðarin hevur gjørt eitt yvirlit við viðmerkingum og tilmælum úr grannskoðanar-
protokollini. Talan er um 17 mál frá roknskaparárunum 2011, 2013, 2014 og 2017. Av 
teimum eru 6 mál avgreidd, meðan 11 enn eru opin. Trý opin mál stava frá 2011, tvey 
frá 2013, trý frá 2014 og trý frá 2017. 
 

Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin ger vart við, at Heilsu- og innlendismálaráðið fer at viðgera við-
merkingar og tilmæli frá grannskoðanini saman við Landssjúkrahúsinum, m.a. í sam-
bandi við at roknskaparreglurgerðin verður dagførd. Málini um skattafrítt telefonendur-
gjald og endurgjald fyri at nýta egnan bil eru aftur løgd fyri Fíggjarmálaráðið. Lands-
stýrismaðurin hevur sæð, at víðkað grannskoðan verður gjørd av konsulentútreiðslum, 
viðbótum og heimtøkum; tann grannskoðanin verður væntandi liðug í 2018. 
 

5.4 Viðgerð uttanlands (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017 (undirkontur 22, 23, 24 og 25). 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Viðgerð uttanlands – Landssjúkrahúsið  
 Játtan í fíggjarlóg 102.064 104.499  
 Inntøkur 8.300 8.400  
 Útreiðslur -115.143 -118.722  
 Ársúrslit -4.779 -5.823  
 Viðgerð uttanlands – Klaksvíkar sjúkrahús  
 Játtan í fíggjarlóg 9.425 9.348  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -5.382 -2.605  
 Ársúrslit 4.043 6.743  
 Viðgerð uttanlands – Suðuroyar sjúkrahús  
 Játtan í fíggjarlóg 3.560 3.367  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -2.771 -3.638  
 Ársúrslit 789 -271  
     

  

Viðmerkingar frá 
landstýrismanninum 
8. august 2018  

Roknskapartøl 
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 Flutningur og uppihald    
 Játtan í fíggjarlóg 23.592 24.330  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -25.710 -24.834  
 Ársúrslit -2.118 -504  
  

Fíggjarstøða 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin fyri 2017, um sæð verður burtur frá ávirkanini frá 
viðurskiftunum, sum eru lýst niðanfyri undir fyrivarni, gevur eina rættvísandi mynd av 
stovnsins ognum, skyldum og fíggjarstøðu 31. desember 2017 samsvarandi kunn-
gerðini um roknskaparverk landsins o.t. 
 
Fyrivarni 
Ríkissjúkrahúsið hevur 30. apríl 2018 sent eyka rokningar 0,6 mió.kr. fyri 2016 og 6,6 
mió.kr. fyri 2017. Rokningarnar eru ikki tiknar við í ársroknskapin fyri 2017. Ríkissjúkra-
húsið hevur í mai 2018 boðað frá, at tað kann koma fyri, at fleiri eyka rokningar fyri 
2017 verða sendar seinni í 2018. 
 
Í ársroknskapinum 2017 eru 1,7 mió.kr. avsettar til væntaða rokning frá Region Nord-
jylland fyri viðgerðir í fjórða ársfjórðingi í 2017. Region Nordjylland hevur í mai 2018 
boðað frá, at áður sendar rokningar í februar 2018, sum eru útreiðsluførdar í roknskap-
inum fyri 2017, eru fyri alt árið. 
 
Um oman fyri nevndu útreiðslur vóru rætt tíðaravmarkaðar, hevði tað ávirkað ársúrslitið 
fyri 2017 við -5,5 mió.kr. Somuleiðis hevði tað havt við sær, at skyldugi kostnaðurin í 
fíggjarstøðuni varð 5,5 mió.kr. hægri. 
 
Ein samd fíggjarnevnd avgjørdi 19. juni 2018 at játta 7 mió.kr. til gjald av eykarokning 
viðvíkjandi uttanlandsviðgerðum. 
 
Serlig viðurskifti viðvíkjandi grannskoðanini av ársroknskapinum fyri 2017 
Vantandi tíðaravmarkingar fyri 2017 
Ríkissjúkrahúsið hevur 30. apríl 2018 sent eyka rokningar 0,6 mió.kr. fyri 2016 og 6,6 
mió.kr. fyri sjúkraviðgerð 2017. Tær rokningarnar eru ikki tiknar við í ársroknskapin 
2017. Hinvegin eru í 1,7 mió.kr. settar av í ársroknskapinum til væntaða rokning frá 
Region Nordjylland fyri viðgerðir í fjórða ársfjórðingi í 2017, har Region Nordjylland í 
mai 2018 hevur boðað frá, at áður sendar rokningar í februar 2018, sum eru útreiðslu-
førdar í 2017, eru fyri alt árið. 
 
Stovnurin hevur ikki skrásetingar, ið kunnu vera grundarlag undir einari meting av 
kostnaðinum, sum viðgerðir uttanlands ikki hevur móttikið rokningar fyri. Grann-
skoðarin tekur í sínari átekning fyrivarni fyri skeivu tíðaravmarkingini við árslok 2017. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Roknskaparreglugerð 
Viðgerð uttanlands hevur onga sjálvstøðuga roknskaparreglugerð. Stórur partur av 
umsitingarliga og roknskaparliga arbeiðinum verður gjørdur á Landssjúkrahúsinum, og 
tískil er Viðgerð uttanlands fevnd av reglugerðini hjá Landssjúkrahúsinum. Grann-
skoðarin mælir eins og undanfarin ár til, at møgulig serlig roknskaparlig viðurskifti 
viðvíkjandi Viðgerð uttanlands, t.d. tíðaravmarkingar av viðgerðarkostnaði, verða 
skrivliga ásett sum ískoyti til roknskaparreglugerðina hjá Landssjúkrahúsinum. 
 
Mannagongdir viðvíkjandi ávísing av fylgjarum 
Vegleiðing er gjørd fyri, nær fylgjarar kunnu ávísast við sjúklingum uttanlands, soleiðis 
at sjúkrahúsverkið kann bera ferða- og uppihaldsútreiðslurnar. Fyri at tryggja, at 
ávísing av fylgjarum er regluføst eftir vegleiðingini frá 16. september 2013, samskiftir 
leiðarin javnan við starvsfólk, ið varða av ávísingini. Grannskoðanin staðfesti, at tað 
ikki altíð fyrilá skrivlig frágreiðing fyri játtan av fylgjara. Tað fyriliggur altíð skrivlig frá-
greiðing fyri noktandi svari, men stovnurin metir tað ikki vera neyðugt við skrivligari 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
11. juli 2018 

Úr ársroknskapinum 
2017 
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grundgeving, tá ið einki ivamál er um, at sjúklingurin hevur rætt til fylgjara. Grann-
skoðarin mælir til, at mannagongdir verða gjørdar fyri, nær skrivlig frágreiðing skal 
fyriliggja í sambandi við ávísing av fylgjarum.  
 
Ognarar 
Eins og undanfarin ár mælir grannskoðarin til, at mannagongdir verða gjørdar, sum 
tryggja, at allir týðandi ognarar verða avstemmaðir við jøvnum millumbilum, og at støða 
verður tikin til, hvat skal gerast við ikki skrásettar rokningar. 
 
Avrokning viðvíkjandi sjúklingum í viðgerð 
Stovnurin hevur ikki neyvt yvirlit yvir sjúklingar í viðgerð og mettan kostnað av tí. 
Grannskoðarin mælir til, at stovnurin skrásetir neyvar upplýsingar um sjúklingar í við-
gerð og kostnaðin av mettum viðgerðum. Somuleiðis mælir hann til, at tað í skrivligu 
avtalunum við útlendsku veitararnar verða ásettar freistir fyri, nær veitararnir í seinasta 
lagi kunnu senda sínar mánaðarligu avrokningar. 
 
Um rakstrarroknskapin v.m. 
Høvuðstøl fyri 2017 
Við árslok 2017 er ein áogn, 2.801 t.kr., innroknað.í fíggjarstøðuni; áognin viðvíkur ikki 
móttiknum kreditnotum fyri DRG avsláttri fyri 2017. Enn er ikki greitt, nær upphæddin 
verður flutt stovninum. Sum skyldur í fíggjarstøðuni eru eisini avsettar 2.682 t.kr. til 
vantandi rokningar fyri viðgerðir í 2017 og 312 t.kr. til uppihald á Sjúklingahotellinum í 
Aalborg.  
 
Viðgerð uttanlands, vanligt virksemi 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum gjøgnumgingið bókað útreiðsluskjøl. Hann 
hevur staðfest, at nýttar gjaldsskráir samsvara við ásettar takstir og seravtalur, gjørdar 
við viðgerðarstøð. Sjúkrahúsverkið rindar bert fyri sjúklingar, sum kautiónstrygd er veitt 
fyri. Grannskoðarin hevur ikki grannskoðað grundarlagið fyri rokningunum, harundir 
læknaligu metingarnar. Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til aðrar viðmerkingar. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Stovnurin er sambært pkt. 6 í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum undan-
tikin ásetingunum í sambandi við viðgerð uttanlands. Viðvíkjandi sparsemi hevur 
stovnurin mannagongdir fyri tilboðsfyrispurningum og útboði í sambandi við keyp av 
tænastum, veittar í Føroyum. 
 
Stovnurin hevur lagt dent á økið innan optimering av sjúklingagongd, ið fevnir um tíðar-
skeiðið frá, at sjúklingurin er ávístur at fara í viðgerð uttanlands, til hann er heima aftur. 
Atlit verða serliga tikin at økjunum organisatión, yrkisføri og sjúklingauppliving. 
Stovnurin hevur fingið úrslit av nøgdsemiskanning innan yrkisføri, ið er gjørd millum 
sjúklingar í viðgerð á sjúkrahúsi uttanlands. Arbeitt verður við møguliga eisini at gera 
kanningar fyri onnur øki. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Fyrivarni 
Viðvíkjandi fyrivarni grannskoðarans hevur Landsstýrismaðurin viðmerkt, at ein tekst-
viðmerking er sett í prentaða landsroknskapin um rokningina, eins og serlig játtan er 
veitt til endamálið í 2018. Upphæddin er goldin. Landsgrannskoðanin er kunnað um 
málið í sambandi við frágreiðing um frávik í 2017.  
 
Roknskaparreglugerð 
Heilsu- og innlendismálaráðið hevur fyrr biðið Landssjúkrahúsið dagføra roknskapar-
reglugerðina til 2018 og hevur tí í hesum sambandi ikki gjørt meira. Landstýrismaðurin 
upplýsir tó, at tilmælið um at gera ískoytisskjal um tíðaravmarking verður viðgjørdur í 
sambandi við dagføringina.  
 
Avrokning viðvíkjandi sjúklingum í viðgerð 
Heilsu- og innlendismálaráðið ásannar, at støðan í løtuni er høpisleys í sambandi við 
at fáa rokningar frá almennu donsku sjúkrahúsunum. Donsku sjúkrahúsini menna í 
løtuni eina nýggja skipan og vónandi verða hesi viðurskifti betri, tá ið tann skipanin 
verður sett í verk.  

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
26. august 2018 
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5.5 Sjúklingahotellið Tórshavn (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017 (undirkonta 26). 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 19.000 19.000  
 Inntøkur 2.036 2.130  
 Útreiðslur -20.382 -21.213  
 Ársúrslit 654 -83  
  

Fíggjarstøða 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Grannskoðarátekning 
Rakstrarroknskapurin fyri 2017 hevur fingið eina grannskoðanarátekning uttan fyrivarni 
og uttan ískoytisupplýsingar. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Leiðarin á Sjúklingahotellinum kann einsamallur flyta pening av peningastovnskontuni 
í Danske Bank. Grannskoðarin mælir til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av tveimum 
heimilaðum persónum í felag. 
 
Inn- og útggjaldingar í Danske Bank, eru í fleiri førum skrásettar í Búskaparskipan 
landsins við kontuavriti frá bankanum sum einasta hjálagda skjalprógvi. Grannskoðarin 
mælir til, at øll undirliggjandi skjøl verða hjáløgd í Búskaparskipan landsins, og at 
einstøku skjølini verða tilskilað á hjáløgdu kontuavritunum.  
 
Í einstøkum førum hevur Sjúklingahotellið rindað keypsfakturar umvegis netbankan. 
Grannskoðarin mælir til, at keypsfakturar í størst møguligan mun verða rindaðir um-
vegis Búskaparskipan landsins. 
 
Grannskoðaranum kunnugt er onki kassaeftirlit gjørt í 2017. Tað áliggur stovnsleið-
aranum at gera ófráboðað kassaeftirlit til tess at vissa seg um, at virðini eru til staðar, 
og at kassavirksemið verður umsitið á tryggan hátt. 
 
Grannskoðarin mælir til, at Sjúklingahotellið við jøvnum millumbilum ger eina grundaða 
meting av viðlíkahaldsskylduni mótvegis útleigaranum. 
 
Grannskoðarin mælir til, at gjørdar verða skrivligar mannagongdir viðvíkjandi útbjóðing 
og umbiðing av tilboðum í sambandi við keyp av vørum og tænastum. 
 
Um rakstrarroknskapin v.m.  
Skyldur sambært leigusáttmála 
Sambært leigusáttmálanum viðvíkjandi Venøgade hevur Føroya landsstýri viðlíka-
haldsskyldu, bæði innan- og uttanveggjað. Fyri uttanveggjað viðlíkahald rindar Sjúk-
lingahotellið sín part av viðlíkahaldsútreiðslunum av bygninginum (fællesudgifter). Um 
størri viðlíkahaldsarbeiði skal gerast, hevur útleigarin rætt til at krevja kostnaðin 
goldnan av landsstýrinum. Fyri at fyribyrgja, at viðlíkahaldsskyldan kann hava við sær 
meirnýtslu, mælir grannskoðarin til, at hotellið við jøvnum millumbilum, ger eina 
grundaða meting av støddini á viðlíkahaldsskylduni. Um hotellið hevur eina týðandi 
skyldu, mælir grannskoðarin til at kanna, um skyldan eigur at verða skrásett í 
Búskaparskipan landsins. Sjúklingahotellið kann í fyrsta lagi siga sáttmálan upp 15 ár 
eftir, at leigan byrjaði, t.v.s. í 2027. Eftir tað er uppsagnarfreistin 12 mánaðir. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Sjúklingahotellið óskrivaðar mannagongdir fyri tilboðsfyri-
spurningum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðarin 
mælir til at gera skrivligar mannagongdir. Grannskoðaranum upplýst, verða serstøk 
mál viðvíkjandi hotellinum tikin við í mál- og avrikssáttmálan hjá Landssjúkrahúsinum. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin hevur greitt frá, at Heilsu- og innlendismálaráðið hevur biðið 
Landssjúkrahúsið, ið varðar av hotellinum, um at viðgera tilmæli og viðmerkingar. 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
12. juli 2018 

Roknskapartøl 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
26. august 2018 
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5.6 Landssjúkrahúsið, Vaskaríið (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017 (undirkonta 40). 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 12.935 13.773  
 Útreiðslur -11.597 -12.816  
 Ársúrslit 1.338 957  
  

Fíggjarstøða11 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rættvísandi mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og 
somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við kunngerðina um rokn-
skaparverk landsins o.t. 
 
Nota 1 (leasing- og leiguskyldur) 
Leasingavtala er gjørd við SparNord um fígging av tólum til Vaskaríið. Mánaðarliga 
gjaldið er 23 t.kr., og skyldan er 1.532 t.kr.í uppsagnartíðini, sum er 6 ár.  
 
Innanhýsis mannagongdir og eftirlit 
Vaskaríið hevur ikki skrivligar mannagongdir í sambandi við inntøkuøkið, t.d. prísá-
seting, avsláttur og gókenning av nýggjum og dagførdum kundaavtalum. Grannskoð-
arin mælir til, at skrivligar mannagongdir verða gjørdar á inntøkuøkinum. 
 
Ognaryvirlit 
Grannskoðarin mælir til, at leiðslan ger og førir yvirlit yvir ognirnar hjá Vaskarínum. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landstýrismaðurin hevur boðað frá, at Heilsu- og innlendismálaráðið onga viðmerking 
hevur til grannskoðanina. 
 

5.7 Medicoteknisk tól (Høvuðskonta 11.20.3.06) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 9.000 9.000  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -8.966 -8.847  
 Ársúrslit 34 153  
  

Fíggjarstøða 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at rakstrarrokn-
skapurin fyri løgujáttanina til Medicoteknisk tól gevur eina rættvísandi mynd av inn-
tøkum og útreiðslum í fíggjarárinum í samsvari við kunngerðina um roknskaparverk 
landsins o.t. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Eingin roknskaparreglugerð er gjørd fyri játtanina. Í tillutingarskrivinum til sjúkrahúsini 
verður greitt frá, hvussu skjølini skulu handfarast. Grannskoðarin mælir til, at sjúkra-
húsini gera nærri skrivligar mannagongdir viðvíkjandi roknskaparhaldinum. Tað kann 
t.d. gerast í einum ískoyti til roknskaparreglugerðina hjá einstøku sjúkrahúsunum. 
                                                      
11 Í roknskapinum fyri vaskaríið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 961 t.kr. í 2016 og 957 t.kr. í 2017. 

Úr ársroknskapinum 
2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
12. juli 2018 

Úr grannskoðanar- 
protokollini  
22. august 2018 

Roknskapartøl 

Úr rakstrarrokn-
skapinum 2017 

Roknskapartøl 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismann-
inum 26. august 
2018 
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Um rakstrarroknskapin v.m. 
Formlig viðurskifti 
Løgujáttanin er til keyp av medicotekniskum tólum og sjúkrabilum. Tólini eru ogn hjá 
einstøku sjúkrahúsunum, og Medicoteknisk tól hevur tí ongar ognir. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Av tí at talan er um løgujáttan, metir grannskoðarin, at tað ikki er viðkomandi at gera 
fyrisitingarliga grannskoðan viðvíkjandi framleidni og virkisføri. Viðvíkjandi sparsemi 
hevur grannskoðarin við stakroyndum kannað eftir, at tað í roknskaparárinum 2017, í 
neyðugan mun, er biðið um tilboð í sambandi við keyp av medicotekniskum tólum. 
Stakroyndirnar góvu ikki orsøk til týðandi viðmerkingar. Medicoteknisk tól hava óskriv-
aðar mannagongdir viðvíkjandi tilboðsfyrispurningum og útboði í sambandi við keyp 
av vørum og tænastum. Sambært leiðsluni hevur Medicoteknisk tól ávís serlig atlit at 
taka í hesum sambandi, t.d. í sambandi við keyp av ávísum tólum, sum bert kunnu 
keypast frá verandi veitara. Grannskoðarin mælir til at gera skrivligar mannagongdir í 
samsvari við rundskrivið um keyp av vørum og tænastum. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landstýrismaðurin hevur boðað frá, at Heilsu- og innlendismálaráðið hevur onga 
viðmerking til grannskoðanina. 
 

5.8 Landssjúkrahúsið, útbygging (Høvuðskonta 11.20.3.08) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 201612 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 24.953 76.062  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -24.896 -76.062  
 Ársúrslit 57 0  
  

Fíggjarstøða 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at rakstrarroknskap-
urin gevur eina rætta mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum í samsvari við 
kunngerðina um roknskaparverk landsins o.t. 
 
Viðmerkingar og tilmælir viðvíkjandi innanhýsis mannagongdum 
Mannagongd viðvíkjandi tilboðum 
Sambært roknskaparreglugerðini hjá Landsverki skal so vítt gjørligt verða biðið um 
tilboð frá minst tveimum veitarum í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grann-
skoðarin hevur staðfest, at mannagongdin verður ikki altíð fylgd. Grannskoðarin hevur 
fingið upplýst, at tað kunnu vera serligar orsøkir til, at frávik verða gjørd í mun til 
innanhýsis mannagongdina, t.d. at tað einans finst ein veitari til eina ávísa vøru ella 
tænastu. Grannskoðarin mælir til at áseta krøv um skrivliga grundgeving og játtan frá 
stjóranum ella øðrum leiðandi starvsfólki, tá ið vikið verður frá innanhýsis manna-
gongdini.  
 
Gerð av verkætlanarroknskapum 
Játtanin fevnir lutvíst um sjálva útbyggingina av Landssjúkrahúsinum og lutvíst um 
viðlíkahald. Bæði viðvíkjandi útbygging og viðlíkahaldi ger Landsverk eitt umfatandi 
arbeiði við at stýra og fylgja við í gongdini í teimum einstøku undirliggjandi arbeiðunum, 
m.a. við at gera verkætlanarroknskapir fyri einstøku verkætlaninar.  
 

                                                      
12 Í roknskapinum fyri útbyggingina er játtanin 21.253 t.kr., útreiðslurnar 21.253 t.kr. og ársúrslitið 0 t.kr. 
Undirkontan “Landssjúkrahúsið, viðlíkahald” er ikki við í roknskapinum; játtanin er 3.700 t.kr., og útreiðslur-
nar 3.643 t.kr. t.kr. 

Úr rakstrarrokn-
skapinum 2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
22. august 2018 

Roknskapartøl 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
5. september 2018 
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Í Búskaparskipan landsins verður ikki skrásett, hvørjum byggiroknskapi útreiðslan við-
víkur. Tí ber ikki til, uttan umfatandi manuelt arbeiði, at gera samanberingar millum 
bókhaldið og byggiroknskapirnar hjá Landsverki. Grannskoðarin metir tað vera ein 
veikleika í fíggjarligu stýringini av útbyggingini og viðlíkahaldsarbeiðinum. 
 
Fyri at styrkja um fíggarligu stýringina av útbyggingini og viðlíkahaldsarbeiðnum verður 
mælt til, at Landsverk skundar undir arbeiðið at skipa verkætlanarroknskapirnar. Har-
umframt mælir grannskoðarin til, at Landsverk goymir mánaðarlig avrit av verkætlanar-
roknskapum, so tað eftirfylgjandi kann síggjast at uppgerðir eru gjørdar við jøvnum 
millumbilum. 
 
Fakturakrøv 
Tað framgongur ikki altíð á nøktandi hátt á rokningnum, hvørjari verkætlan útreiðslan 
viðvíkur. Útreiðslan er tó skrásett á verkætlanina sambært kontering hjá starvs-
fólkunum. Grannskoðarin mælir eins og undanfarin ár til, at áseta sum krav til 
veitararnar, at keypsfakturar altíð skulu innihalda upplýsingar um, hvørjum ítøkiligum 
arbeiði útreiðslan viðvíkur, t.d. eitt verkætlanar- ella sáttmálanummar. 
 
Ferðaendurgjald 
Í einstøkum førum hava starvsfólk fingið endurgjald fyri koyrdar kilometrar í leigaðum 
bili í sambandi við ferð uttanlands. Grannskoðarin mælir til, at tílíkt skattafrítt endur-
gjald einans verður gjørt í sambandi við nýtslu av egnum bili.  
 
Um rakstrarroknskapin v.m. 
Transaktiónir við nærstandandi partar 
Í árinum eru 2.136 t.kr. (2016: 2.033 t.kr.) goldnar til Landsverk fyri ráðgeving, leiðslu 
v.m. Kostnaðurin er faktureraður sambært tíðarskráseting og ásettum tímaprísum hjá 
Landsverki. Grannskoðarin hevur sæð, at tað fyriliggur ein útrokning av kostprísum 
sum grundarlag undir ásetta tímaprísinum, og stjórnin hevur váttað, at allar trans-
aktiónir við nærstandandi partar eru farnar fram til kostprís. Grannskoðaranum 
kunnugt fyriliggur einki skrivligt avtalugrundarlag viðvíkjandi faktureringini. Grann-
skoðaranum er upplýst, at Landsverk á hvørjum ári sendir Landssjúkrahúsinum útrokn-
ingar av tímaprísunum og metir teir vera góðtiknar, um eingin viðmerking verður gjørd. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Fyrisitingarlig grannskoðan av Landsverki verður gjørd av Landsgrannskoðanini. 
 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Landsverk skrivligar mannagongdir viðvíkjandi tilboðsfyri-
spurningum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðaranum 
upplýst, er løgujáttanin fevnd av roknskaparreglugerðini hjá Landsverki. Landsverk 
hevur ein innanhýsis verkætlanarleist, SEYF, sum er vegleiðing um, hvussu ein verk-
ætlan skal stýrast í mun til fígging, organisatión, samskifti, avgerðir, loyvir o.a. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Heilsu- og innlendismálaráðið hevur gjøgnumgingið grannskoðarafrágreiðingina og 
ivast í, um bygginevndin hevur havt uppskot til ársfrásøgn og grannskoðanarprotokoll 
til hoyringar, soleiðis sum tað er ásett í samstarvsavtaluni millum Landsverk og 
Landssjúkrahúsið. 
 

  

Viðmerkingar frá 
landsstýrismann-
inum 31. august 
2018 
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5.9 Klaksvíkar sjúkrahús (Høvuðskonta 11.20.3.10) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 67.482 68.672  
 Inntøkur 4.403 5.028  
 Útreiðslur -72.025 -73.979  
 Ársúrslit -140 -279  
  

Fíggjarstøða13 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rættvísandi mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og 
somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við kunngerðina um 
roknskaparverk landsins o.t. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur sjúkrahúsið mannagongdir um tilboðsfyrispurningar og 
útboð í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, at Klaks-
víkar sjúkrahús hevur ávís serlig atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av útgerð. 
Grannskoðarin mælir til at gera skrivligar mannagongdir viðvíkjandi frávikum í mun til 
rundskrivið um keyp av vørum og tænastum og um møguligar fráboðanir um tað til 
keypsportalin. 
 
Sjúkrahúsið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, sum lýsa gongdina hjá 
sjúkrahúsinum. Ávís hagtøl hava tó, eins og undanfarin ár, ikki verið tøk orsakað av 
rapporteringsskipan í Cosmic (THS). 
 
Sjúkrahúsið hevur gjørt mál- og avrikssáttmála fyri 2017. Grannskoðarin hevur sæð, 
at rakstrarætlanin fyri 2017 er samanborin við roknskapin gjøgnum árið, og at fíggjar-
ætlan eisini er gjørd fyri 2018.  
 
Innanhýsis mannagongdir og eftirlit 
Skattafríar veitingar 
Ávís starvsfólk, sum hava tilkallivakt, fáa eina fasta mánaðarliga upphædd fyri at nýta 
egna telefon í arbeiðsørindum, umframt at tey fáa fasta upphædd fyri at nýta egnan bil 
í vaktartíðini. Samsýningarnar verða latnar starvsfólkunum sum skattafríar veitingar. 
 
Sambært rundskrivi nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS kann skattafrítt endurgjald 
rindast fyri at nýta egnan bil í arbeiðsørindum við 3,20 kr. fyri hvønn kilometur, tó so at 
minsta gjaldið fyri koyring aftur og fram altíð er 16 kr. Koyribók skal førast og latast 
arbeiðsgevaranum, áðrenn goldið verður. Fasta upphæddin, sum Klaksvíkar sjúkrahús 
rindar starvsfólkunum, er oman fyri 16 kr. fyri hvørja ferð, og lýkur ikki treytirnar fyri at 
verða goldin skattafrítt. Grannskoðarin mælir til, at koyripengar verða goldnir sambært 
galdandi satsum í rundskrivinum. 
 
Hóast § 29 í skattalógini ásetir, at útgjøld til kostnað av starvi eru skattafrí, inniheldur 
rundskriv nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS onga beinleiðis heimild til at gjalda 
starvsfólkum skattafrít endurgjald fyri nýtslu av egnari telefon í arbeiðsørindum. Grann-
skoðarin mælir til, at greiða verður fingin á hesum ivamáli, møguliga við beinleiðis 
fyrispurningi til TAKS. 
 
Norðoya Røktarheim 
Síðani eldraøkið 1. januar 2015 varð lagt til kommunurnar at umsita, hevur sjúkrahúsið 
havt leiguinntøkur av Norðoya røktarheimi. Uppskot til leigusáttmála er gjørt, men er 

                                                      
13 Í roknskapinum fyri sjúkrahúsið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 54.177 t.kr. í 2016 og 52.896 t.kr. í 2017 
(mest støðisogn). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
28. mai 2018 

Roknskapartøl 

Úr ársfrágreið-
ingini 2017 
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enn ikki undirskrivaður. Grannskoðarin mælir til at skunda undir arbeiðið at fáa leigu-
sáttmálan undirskrivaðan. 
 
Setanarskriv 
Grannskoðarin hevur staðfest, at í sambandi við tíðaravmarkaða starvsavtalu við 
útlendskan serlækna fyriliggur setanarbræv, sum ikki inniheldur nøktandi upplýsingar 
um øll setanarviðurskifti. 
 
Konsulentavtalur 
Klaksvíkar Sjúkrahús hevur í árinum rindað fyri konsulenttænastur frá serlækna á 
Landssjúkrahúsinum sambært rokningum við fastari upphædd frá Landssjúkra-
húsinum. Grannskoðarin mælir til, at slíkar avtalur verða formaliseraðar í skrivligari 
avtalu, har m.a. framgongur hvat arbeiðið fevnir um, og hvør samsýningin er. 
 
Mannagongdir og eftirlit við KT-nýtslu 
Í august 2013 hevur grannskoðarin framt eina gjøgnumgongd av KT-nýtsluni hjá Klaks-
víkar sjúkrahúsi, og í tí sambandi lat grannskoðarin leiðsluni á sjúkrahúsinum eina frá-
greiðing 30. august 2013. Grannskoðarin hevur gjørt eina aktuella uppfylging upp á 
mest týðandi viðurskiftini, sum hann heldur eiga at verða fingið í rættlag. 
 
Samstarv við Landsnet 
Ongin formlig avtala var gjørd, sum ásetti tænastustøði, ábyrgd, uppsagnartíð o.a. 
Grannskoðarin hevur nú fingið upplýst, at Klaksvíkar sjúkrahús er formliga innlimað í 
Landsnet, og at formlig avtala er gjørd, men at hon kortini ikki er undirskrivað. 
Grannskoðarin hevur fingið upplýst, at tað væntandi verður gjørt í næstum. 
 
Viðmerkingar og ískoytissundurgreiningar til ársroknskapin 
Lønir og eftirlønargjøld 
Grannskoðanin hevur m.a. fevnt um gjøgnumgongd av mannagongdunum hjá Klaks-
víkar sjúkrahúsi fyri at staðfesta møguligar veikleikar á lønarøkinum. Somuleiðis hevur 
grannskoðarin við stakroyndum eftirkannað, at undirskrivað setanarskriv fyriliggja hjá 
starvsfólkum, og at útgoldin løn er í samsvari við setanartreytir og galdandi sáttmálar. 
 
Materiell støðisogn 
Materiella støðisognin fatar um bygningar, sum eru virðisásettir til 49.258 t.kr. Aðrar 
ognir við útveganarvirði yvir 75 t.kr. eru nú eisini skrásettar í Búskaparskipan landsins. 
Samlaða skrásetingin í búskaparskipanini er 50.875 t.kr. 
 
Vørugoymsla 
Goymslan av nýtsluvørum, var 931 t.kr. við árslok 2017. Grannskoðarin hevur við 
stakroyndum eftirkannað goymsluna 31. desember 2017, og somuleiðis eftirkannað 
virðisásetingina. Hann hevði ongar týðandi viðmerkingar. Eins og undanfarin ár er 
virðið á goymsluni ikki tikið við á goymslukontu í fíggjarstøðuni. 
 
Vøru- og tænastuáogn 
Í fíggjarstøðuni er vøru- og tænastuáogn tilsamans 1.658 t.kr. (2016: 742 t.kr.). Skuld 
eldri enn 60 dagar var 47 t.kr. Avsettar eru 48 t.kr. móti væntaðum tapi. 
 
Tøkur peningur 
Grannskoðarin gjørdi í oktober 2017 ófráboðað kassaeftirlit, sum ikki gav orsøk til 
nakra viðmerking. 
 
Eventualskyldur 
Mettur skyldugur starvsfólkakostnaður er 4.770 t.kr. (2016: 5.024 t.kr.). Skyldurnar eru 
ikki tiknar við í fíggjarstøðuna 2017. 
 
Klaksvíkar Sjúkrahús hevur leigusáttmála um kopimaskinu, sum kann sigast upp við 2 
mánaða freist. Mánaðarligi kostnaðurin er 2.884 kr.  
 
Samandráttur 
Grannskoðarin hevur gjørt yvirlit yvir viðmerkingar og tilmælir úr grannskoðanarproto-
kollini. Talan er um 10 mál frá roknskaparárunum 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 og 
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2017. Av teimum eru tvey mál avgreidd, meðan 8 enn eru opin. Av teimum opnu 
málunum stava fýra frá 2012, eitt frá 2014, eitt frá 2015 og tvey frá 2017. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Heilsu- og innlendismálaráðið hevur vent sær til Fíggjarmálaráðið og biðið um, at málið 
um skattafríðar veitingar verður loyst. 
 
Heilsu- og innlendismálaráðið hevur heitt á Klaksvíkar Sjúkrahús um at skráseta ognir 
sambært K. 22/2017. Ráðið hevur eisini biðið sjúkrahúsið endurskoðað leiguavtaluna 
av kopimaskinu í mun til í staðin at keypa eina kopimaskinu. 
  
Landsstýrismaðurin hevur biðið Klaksvíkar Sjúkrahús um at viðgera viðmerkingarnar 
og tilmælini, herundir viðmerkingarnar um KT-viðurskiftini. Heilsu- og innlendis-
málaráðið hevur eisini biðið um at fáa eina dagførda roknskaparreglugerð. 
 

5.10 Suðuroyar sjúkrahús (Høvuðskonta 11.20.3.15) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Niðanfyri eru høvuðstøl 
úr landsroknskapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 58.375 61.065  
 Inntøkur 6.061 5.476  
 Útreiðslur -64.557 -66.241  
 Ársúrslit -121 300  
  

Fíggjarstøða14 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rættvísandi mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og 
somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við kunngerðina um 
roknskaparverk landsins o.t. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur sjúkrahúsið mannagongdir viðvíkjandi tilboðsfyrispurning-
um og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðarin hevur í 
sambandi við stakroyndir av rakstrarútreiðslum ikki staðfest viðurskifti, ið geva 
ábendingar um, at sjúkrahúsið ikki hevur virkað í samsvari við rundskrivið um keyp av 
vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, at Suðuroyar sjúkrahús hevur ávís serlig 
atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av útgerð. Grannskoðarin mælir til at gera 
skrivligar mannagongdir viðvíkjandi frávikum í mun til rundskrivið um keyp av vørum 
og tænastum og um møguligar fráboðanir um tað til keypsportalin. 
 
Sjúkrahúsið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, ið lýsa gongdina hjá 
sjúkrahúsinum. Rakstrarætlan fyri 2017 er samanborin við roknskapin gjøgnum árið, 
og fíggjarætlan fyri 2018 eisini er gjørd.   
 
KT-nýtsla 
Leiðslan hevur fingið upplýst, at nøktandi trygdaravrit verður tikið av øllum bókhalds-
skrásetingum stovnins. Suðuroyar sjúkrahús tekur leypandi trygdaravrit av øllum 
øðrum skrásetingum á stovninum. Backup skipan verður nýtt, og trygdaravrit verður 
lagt á diskar, sum verða goymdir í brandtryggum skápi. Grannskoðarin mælir til at 
eftirkanna við jøvnum millumbilum, um trygdaravritini kunnu endurinnlesast. Honum er 
upplýst, at trygdaravrit seinast eru kannað í 2011, tá ið skipanin varð endurnýggjað. 
Servarar standa í avlæstum rúmi. 
 

                                                      
14 Í roknskapinum fyri sjúkrahúsið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 100.161 t.kr. í 2016 og 95.448 t.tk. í 
2017 (allarmest støðisogn, men eisini áogn). 

Roknskapartøl 

Úr ársrokn-  
skapinum 2017 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
12. august 2018 

Úr grannskoðanar- 
protokollini  
11. juli 2018 
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Fyri at fáa atgongd til KT-skipanir hjá Suðuroyar sjúkrahúsi krevst persónligt loyniorð. 
Loyniorð verða broytt við styttri og longri millumbilum, alt eftir hvør skipan verður brúkt. 
 
Innanhýsis mannagongdir og eftirlit 
Mannagongd fyri góðkenning av tímum hjá leiðandi starvsfólkum 
Eingin mannagongd er fyri gjøgnumgongd og váttan av tímum í Vaktplan hjá leiðandi 
starvsfólkum. Grannskoðarin mælir enn einaferð til, at mannagongd verður gjørd. 
 
Skattafrítt endurgjald fyri at nýta egnan bil 
Ávís starvsfólk, sum hava tilkallivakt, fáa fasta skattafría upphædd fyri at nýta egnan 
bil í vaktartíðini.  
 
Sambært rundskrivi nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS kann skattafrítt endurgjald 
rindast fyri at nýta egnan bil í arbeiðsørindum við 3,20 kr. fyri hvønn koyrdan kilometur, 
tó so at minsta gjaldið fyri koyring aftur og fram altíð er 16 kr. Koyribók skal førast og 
latast arbeiðsgevaranum, áðrenn goldið verður. Um arbeiðsgevari letur størri endur-
gjald, eru upphæddirnar oman fyri 3,20 kr. skattskyldugar og skulu ávísast um aftur-
haldsskipanina. Grannskoðarin mælir til, at koyripengar verða goldnir sambært 
galdandi satsum í rundskrivinum. 
 
Váttan um fulltíðarstarv 
Hjálparlæknar fáa yvirtíð frá fyrsta tíma, teir arbeiða á sjúkrahúsinum, um teir eru í 
fullum starvi á øðrum sjúkrahúsi. Grannskoðarin mælir til, at mannagongd verður gjørd, 
sum tryggjar, at dagførd váttan um fast starv fyriliggur, áðrenn yvirtíð verður goldin. 
 
Trygdaravrit 
Sambært stovninum eru trygdaravritini seinast kannað á heysti 2011. Grannskoðarin 
mælir til at eftirkanna við jøvnum millumbilum, um trygdaravritini kunnu endurinnlesast.  
 
Viðmerkingar og ískoytis sundurgreiningar til ársroknskapin 
Lønir og eftirlønargjøld 
Grannskoðanin hevur m.a. fevnt um gjøgnumgongd av mannagongdunum hjá Suður-
oyar sjúkrahúsi fyri at staðfesta møguligar veikleikar á lønarøkinum. Somuleiðis hevur 
grannskoðarin við stakroyndum m.a. eftirkannað, at undirskrivað setanarskriv fyriliggja 
hjá starvsfólkum, at innplaseringin er røtt, at tíðargreiningin er røtt, og at útgoldin løn 
er í samsvari við setanartreytir og galdandi sáttmálar. 
 
Materiell støðisogn 
Materiell støðisogn fatar um bygningar, virðissettir til 89.074 t.kr., og innbúgv og annan 
útbúnað, virðissett til 5.431 t.kr., sum eru skrásett í fíggjarstøðu stovnsins og í útbún-
aðaryvirlitinum í Búskaparskipan landsins. Tilgongd av ognum yvir 50 t.kr. verður leyp-
andi skrásett í Búskaparskipan landsins, tó manglar ávís tilgongd í 2017 at verða 
skrásett. Aðrar ognir sambært ognaryvirliti, 14.320 t.kr. tilsamans, eru ikki tiknar við í 
fíggjarstøðuna 2017. 
 
Vørugoymsla 
Sjúkrahúsið hevur goymslu av nýtsluvørum, sum við árslok 2017 var 893 t.kr. Grann-
skoðarin hevur við stakroyndum eftirkannað goymsluna 31. desember 2017, og somu-
leiðis eftirkannað virðisásetingina. Eftirkanningin gav ikki orsøk til viðmerkingar. Eins 
og undanfarin ár er virðið á goymsluni ikki tikið við á goymslukontu í fíggjarstøðuni. 
 
Tænastu-, vøruskuldarar o.t. 
Í fíggjarstøðuni eru tænastu- og vøruskuldarar o.t. tilsamans 754 t.kr. (2016: 3.144 
t.kr.). Eingin skuldari hevur saldu, eldri enn 60 dagar, 31. desember 2017 og í árinum 
er einki staðfest tap upp á skuldarar. 
 
Samandráttur 
Grannskoðarin hevur gjørt yvirlit yvir viðmerkingar og tilmæli úr grannskoðanar-
protokollini. Talan er um 5 mál frá roknskaparárunum 2015, 2016 og 2017. Einki av 
málunum kann sigast at vera avgreitt. Tvey av málunum stava frá 2015, tvey frá 2016 
og eitt frá 2017. 
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Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin hevur greitt frá, at ráðið hevur biðið sjúkrahúsið um at viðgera til-
mæli. Hann kunnar eisini um, at Lønardeildin hjá Fíggjarmálaráðnum viðger málið við-
víkjandi skattafríum endurgjaldi fyri at nýta egnan bil. 
 

5.11 Hvíldarheimið “Naina” (høvuðskonta 11.20.3.25) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 2.155 2.176  
 Inntøkur 5.436 5.059  
 Útreiðslur -7.591 -7.235  
 Ársúrslit 0 0  
  

Fíggjarstøða15 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 
2017 og av úrslitinum av virkseminum hjá heiminum í roknskaparárinum 1. januar - 31. 
desember 2017 samsvarandi roknskaparskipan landsins. 
 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, er ikki møguligt at skilja funktiónirnar effektivt 
sundur ímillum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á umsjón 
leiðslunnar og eftirliti við rakstrinum, bókhaldinum og roknskaparframløguni. Tá ið tað 
ikki er effektivur funktiónsskilnaður og harvið effektivt innanhýsis eftirlit, er váði fyri, at 
ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda í umsitingini, og stovnurin harvið kann  missa virðir. 
Grannskoðarin hevur ikki staðfest óreglusemi, men kann heldur ikki veita fulla vissu 
fyri, at tað ikki kemur fyri.  
 

5.12 Deildin fyri arbeiðs- og almannaheilsu (høvuðskt. 11.20.3.30) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017:  
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 1.858 1.981  
 Inntøkur 3.744 4.617  
 Útreiðslur -5.602 -6.598  
 Ársúrslit 0 0  
  

Fíggjarstøða16 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðaraátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur ein rætta mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og somu-
leiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við kunngerðina um roknskapar-
verk landsins o.t. 
 
  

                                                      
15 Í roknskapinum fyri hvíldarheimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 1.536 t.kr. í 2016 og 1.597 t.kr. í 2017 
(mest húsaogn). 
16 Í roknskapinum fyri deildina er fíggjarstøða, sum javnvigar við 3.816 t.kr. í 2016 og 4.131 t.kr. í 2017 (mest 
tøkur peningur hjá inntøkufíggjaðum virksemi). 

Roknskapartøl 

Úr ársfrásøgnini 
2017 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
13. august 2018 

Roknskapartøl 

Úr ársrokn-
skapinum 2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
23. mars 2018 



 

31 

Viðmerkingar og tilmæli 
Keyp av vørum og tænastum 
Stovnurin hevur, í sambandi við keyp av ávísum vørum og tænastum, óskrivaðar 
mannagongdir viðvíkjandi tilboðsfyrispurningum og útboði, sum víkja frá rundskrivi um 
keyp av vørum og tænastum frá 1. juli 2016. Grannskoðarin mælir til at slíkt framyvir 
verður fráboðað til keypsportalin, so stovnurin fylgir vegleiðingunum í rundskrivinum. 
 
Avtalur við konsulentar 
Grannskoðarin hevur staðfest, at sáttmálar ikki í øllum førum fyriliggja fyri samstarv við 
konsulentar. Grannskoðarin mælir til, at stovnurin ger formligar avtalur við konsulentar, 
sum hann samstarvar við. Í hesum sambandi skal ein umsitingarlig meting gerast av, 
hvørt talan er um sjálvstøðugt virksemi ella lønararbeiði í skattligum høpi. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin í Heilsu- og innlendismálum hevur ongar viðmerkingar til grann-
skoðanina. 
 

5.13 Viðgerðarstovnurin Heilbrigdi (Høvuðskonta 11.20.4.02) 

Grannskoðaravirkið Grannskoðarastovan hevur grannskoðað roknskapin. Í talvuni 
niðanfyri eru høvuðstøl úr landsroknskapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 5.970 5.960  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -5.864 -5.721  
 Ársúrslit 106 239  
  

Fíggjarstøða17 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. 
desember 2017 og av úrslitinum av virksemi stovnsins í roknskaparárinum 2017 
samsvarandi galdandi roknskaparkunngerð. 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Mál- og avrikssáttmáli var á fyrsta sinni gjørdur ímillum Heilbrigdi og Heilsumálaráðið 
í 2012. Eingin sáttmáli er gjørdur fyri 2016 og 2017, hóast stovnurin metir tað vera ein 
góðan hátt at seta felags mál eftir. Heilbrigdi húsast í einum sethúsum, ið eftir 31 ár 
eru nógv slitin, hóast vanligt viðlíkahaldsarbeiði er gjørt. Landsverk hevur viðlíkahaldið 
um hendi. Heilbrigdi vónar at finna eina nýggja hóskandi loysn skjótt. 
 
Umstøður av týdningi fyri roknskaparuppgerðina 
Orsakað av støddini á heiminum og talinum av starvsfólkum, sum taka sær av fyrisit-
ingini, er einki veruligt innanhýsis eftirlit, sum er grundað á arbeiðsbýti. Grannskoðanin 
er tí í minni mun grundað á arbeiðsgongdir og innanhýsis eftirlit. Grannskoðarin ger 
vart við, at tá ið starvsfólk hava eftirlit við egnum arbeiði, eru eingi ella sera avmarkað 
líkindi fyri, at eftirlitið varnast skeivleikar.  
 
Eftir grannskoðarans tykki eru bókhald og fyrisiting umsitin á fullgóðan og tryggan hátt. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin í Heilsu- og innlendismálum hevur ongar viðmerkingar til grann-
skoðanina. 
 

                                                      
17 Í roknskapinum fyri sjálvsognarstovnin er fíggjarstøða, sum javnvigar við 3.165 t.kr. í 2016 og 3.033 t.kr. 
í 2017 (bygningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
29. juni 2018 

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
20. juli 2018 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
9. august 2018 
 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
26. august 2018 
 

Úr ársrokn-
skapinum 2017 
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5.14 Viðgerðarstovnurin Blákrossheimið (Høvuðskonta 11.20.4.03) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 5.970 5.960  
 Inntøkur 106 933  
 Útreiðslur -6.117 -6.892  
 Ársúrslit -41 1  
  

Fíggjarstøða18 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rætta mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og av 
ognum og skuld við fíggjarsárslok í samsvari við kunngerðina um roknskaparverk 
landsins o.t. 
 
Trygdarveitingar og eventualskyldur 
Blákrossheimið hevur gjørt eina leiguavtalu á 438 t.kr.um árið. Avtalan kann sigast upp 
av báðum pørtum við 24 mánaða freist. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Grannskoðarin hevur undanfarin ár staðfest, at ikki øll starvsfólk hjá stovninum høvdu 
setanarskjal. Hann hevur mælt til, at stovnurin fekk viðurskiftini í rættlag. Viðurskiftini 
eru nú fingin í rættlag. 
 
Grannskoðarin hevur undanfarin ár mælt til, at stovnurin ger eitt yvirlit yvir útbúnað o.t., 
hvørs keypsvirði er minni enn 75 t.kr. Stovnurin hevur nú dagført útbúnaðaryvirlitið. 
Samlaða virðið av innbúgvi stovnsins er 2.423 t.kr.  
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi er ásett í roknskaparreglugerðini hjá Blákrossheiminum, at 
stovnurin skal biðja um tilboð í sambandi við øll størri keyp. Uppá fyrispurning hevur 
grannskoðarin fingið upplýst, at reglugerðin verður fylgd. Hann viðmerkir, at stovnurin 
eisini biður um tilboð í sambandi við smærri veitanir. 
 
Blákrossheimið hevur ikki gjørt mál- og avrikssáttmála við Heilsu- og innlendismála-
ráðið, men hevur m.a. sett sær sum mál at arbeiða við hagtølum, eftirmetingum og 
rúsevnapolitikki.  
 
Rakstrarætlan fyri 2017 er gjøgnum árið er samanborin við roknskapin, og fíggjarætlan 
er gjørd fyri 2018. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum kannað, um løn er goldin sambært galdandi 
lønartalvum og setanarskrivum. Hann hevði ongar viðmerkingar. 
 
Blái Krossur Føroyar eigur bygningin, har Blákrossheimið húsast. Heilsu- og innlendis-
málaráðið hevur góðkent leiguavtaluna 11. juni 2015. Harumframt er avtala um gjald 
fyri bókhald og aðrar tænastur. Mánaðarliga gjaldið til Bláa Kross Føroyar á 8.500 kr. 
er ásett í formligari avtalu frá 2010. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin í Heilsu- og innlendismállum hevur gjøgnumgingið grannskoðara-
frágreiðingina og sæð, at tilmælini undanfarin ár eru fylgd í sambandi við setanarprógv 
og útbúnaðaryvirlit. Landstýrismaðurin hevur annars ongar viðmerkingar til grannskoð-
anina. 

                                                      
18 Í roknskapinum fyri heimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 30 t.kr. í 2016 og 239 t.kr. í 2017 (áogn og 
tøkur peningur). 

Úr ársroknskapinum 
2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
5. mars 2018 

Roknskapartøl 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
26. august 2018 
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5.15 Viðgerðarstovnurin Frælsi (Høvuðskonta 11.20.4.04) 

Viðgerðarstovnurin Frælsi er ein nýggjur stovnur, staðsettur á Eiði. Roknskapurin fyri 
2017 er tann fyrsti hjá stovninum og grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað. 
Niðanfyri eru høvuðstøl úr landsroknskapinum 2017. 
 

     

 t.kr.  2017  
 Játtan í fíggjarlóg  2.000  
 Inntøkur  0  
 Útreiðslur  -1.934  
 Ársúrslit  66  
  

Fíggjarstøða 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Viðmerking 
Sambært grannskoðanarprotokollini, hevur grannskoðanin ikki givið orsøk til fyrivarni.  
 
Umstøður av týdningi fyri roknskaparuppgerðina 
Orsakað av støddini á viðgerðarstovninum og talinum av starvsfólkum, sum taka sær 
av fyrisitingini, er einki veruligt innanhýsis eftirlit, sum er grundað á arbeiðsbýti. Grann-
skoðanin er tí í minni mun grundað á arbeiðsgongdir og innanhýsis eftirlit á heiminum.  
 
Grannskoðarin ger vart við, at tá ið starvsfólk hava eftirlit við egnum arbeiði, eru eingi 
ella sera avmarkað líkindi til, at eftirlitið varnast skeivleikar. Grannskoðarin kann heldur 
ikki við vissu varnast slíkar skeivleikar, men hann hevur í sambandi við grannskoðan-
ina av roknskapi fyri 2017 ikki sæð nakað óreglusemi. 
  

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
28. mars 2018 
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6 Almannamál 

6.1 Dugni (Høvuðskonta 12.21.1.08 og 12.21.6.19) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar. Høvuðstøl úr lands-
roknskapinum 2017: 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Dugni – skúlin    
 Játtan í fíggjarlóg 3.586 3.732  
 Inntøkur 193 153  
 Útreiðslur -3.764 -3.873  
 Ársúrslit 15 12  
 Dugni – endurbúgving    
 Játtan í fíggjarlóg 6.255 6.325  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -6.244 -6.300  
 Ársúrslit 11 25  
  

Fíggjarstøða19 
Ongin sjálvstøðug fíggjarstøða í 

landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
fyri 2017 gevur eina rætta mynd av inntøkum og útreiðslum hjá Dugna í fíggjarárinum 
og somuleiðis av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við kunngerðina um 
roknskaparverk landsins o.t.  
 
Veðsetingar og trygdarveitingar 
Dugni - endurbúgving hevur leiguskyldur á tilsamans 1.480 t.kr. 
 
Um ársroknskapin v.m. 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum eftirkannað, at lønarútreiðslur eru í tráð við 
setanarviðurskifti og undirliggjandi tilfar annars. Hann hevur eisini m.a. kannað eftir, at 
útreiðslur eru góðkendar av ábyrgdarpersóni, stílaðar stovninum og rætt bókaðar. 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til viðmerkingar. 
 
Fyrisitingargrannskoðan 
Avrikssáttmáli er gjørdur millum Dugna og Almannamálaráðið fyri 2017, har m.a. nærri 
mál eru sett fyri, hvat Dugni skal avrika. Stovnurin hevur roknskaparreglugerð.  
 
Dugni hevur umfatandi fíggjarstýring, sum tryggjar, at leiðslan altíð fær dagførdar og 
álítandi upplýsingar. Fíggjarætlan verður gjørd, og mánaðarliga verður útgreinað kunn-
ing latin leiðslubólkinum. Í kunningini eru m.a. staðfest tøl samanborin við ætlanina, og 
viðmerkingar gjørdar til munandi frávik. 
 
Samanumtikið er grannskoðarin ikki komin fram á viðurskifti í roknskapinum fyri 2017, 
ið geva ábendingar um, at Dugni ikki hevur víst neyðugt fíggjarligt umhugsni. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Sambært Almannamálaráðum hevur landsstýrismaðurin biðið leiðsluna fyri Dugna 
svarað nøkrum spurningum í sambandi við ársroknskapirnar og grannskoðanarproto-
kollina. Landstýrismaðurin er ikki liðugur at viðgera grannskoðarafrágreiðingina. 
 
 
 

                                                      
19 Í roknskapinum fyri Dugna - skúlan er fíggjarstøða, sum javnvigar við 111 t.kr. í 2016 (áogn) og 0 í 2017. 
Í roknskapinum fyri Dugna - endurbúgving er fíggjarstøða, sum javnvigar við 193 t.kr. í 2016 og 10 t.kr. í 
2017 (áogn og tøkur peningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
4. apríl 2018 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapunum 
2017 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
22. august 2018 
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6.2 Tórshavnar privata vistarheim (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um staðartátt 4000. Játtanartølini eru sambært upplýsingum 
í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 5.060 4.956  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -5.233 -5.661  
 Ársúrslit -173 -705  
  

Fíggjarstøða20 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. 
desember 2017 og av úrslitinum av virkseminum 2017 samsvarandi ásetingunum fyri 
almennar roknskapir. 
 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, er ikki møguligt at skilja funktiónirnar effektivt 
sundur millum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á umsjón 
leiðslunnar og eftirlitið við rakstrinum, bókhaldinum og roknskaparframløguni. Tá ið tað 
ikki er effektivur funktiónsskilnaður og harvið effektivt innanhýsis eftirlit, er váði fyri, at 
ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda í umsitingini, og harvið kann stovnurin missa virðir. 
Grannskoðarin hevur ikki staðfest óreglusemi, men kann heldur ikki veita fulla vissu 
fyri, at tað ikki kemur fyri. 
 
Viðmerkingar til grannskoðanina 
Sambært fíggjarstøðuni eigur grunnurin frímerki til eitt bókað virði á 33 t.kr. Grann-
skoðarin hevur ikki fingið skjalprógv fyri, at upphæddin er til taks, men stovnurin 
arbeiðir við at gera eina uttanhýsis virðismeting av ognini. Grannskoðarin heitir á leiðsl-
una um at skipa leiðreglur fyri at tryggja handfaring og goyming av virðunum. 
 
Meirvirðisgjald er uppgivið at vera 40 t.kr. Samanborið við rakstrarkostnaðirnar er lut-
fallið ov lágt. Grannskoðarin heitir á leiðsluna at eftirkanna uppgivið keyps-mvg. 
 
Stovnurin hevur í 2017 keypt nýggjan bygning á Argjavegi 26a, tí er saldan á banka-
láninum hækkað úr 666 t.kr. í 2016 til 8,9 mió.kr. í 2017. Renturnar av láninum verða 
ikki útreiðsluførdar. Í 2017 vóru tær 121 t.kr. Samlaðu renturnar, mótroknaðar á 
eginognina, eru 714 t.kr. 
 
Í 2014 vórðu húsini á Fugloyarvegi niðurskrivað til 2 mió.kr. Niðurskrivingin, 6.247 t.kr., 
er tikin við sum serstakur postur, undir eginognini. 
 
Húsini á Fugloyarvegi og húsini á Torfinsgøtu eru seld í 2018.  
 
Í fíggjarstøðuni eru samlaðir avdráttir av lánunum, sum í sínari tíð fíggjaðu keypið av 
húsinum á Fugloyarvegi, 8.100 t.kr. Til 2015 var posturin uppsettur sum millumrokning 
við landskassan. Leiðarin hevur saman Almannaverkinum kannað millumrokningina, 
og niðurstøðan er, at einki krav er upp á hana. Upphæddin er flutt undir eginognina. 
 
Grannskoðarin hevur gjøgnumgingið búfólkakonturnar hjá stovninum, og hevur ongar 
viðmerkingar. Mannagongdirnar víðvíkjandi váttanum av skjølum og útgjøldum eiga tó 
at styrkjast, soleiðis at sami persónur ikki bæði umsitur váttan og útgjald. 
 

                                                      
20 Í roknskapinum fyri heimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 7.839 t.kr. í 2016 og 15.972 t.kr. í 2018 
(allarmest húsaogn o.a.). 

Úr ársfrásøgnini 2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
24. juli 2018 

Roknskapartøl 
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6.3 Frítíðarheimið í Skrivaragøtu (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um staðartátt 5100. Játtanartølini eru sambært upplýsingum 
í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 3.150 3.330  
 Inntøkur 130 132  
 Útreiðslur -3.708 -3.740  
 Ársúrslit -428 -278  
  

Fíggjarstøða21 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

      

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 
2017 og av úrslitinum av virksemi stovnsins í roknskaparárinum 1. januar - 31. desem-
ber 2017 sambært góðum roknskaparsiði. 
 
Nýtsla í mun til játtan 
Stovnurin hevur eina samlaða meirnýtslu á 278 t.kr. Tað er serliga á lønarøkinum, at 
meirnýtsla er. 
 

6.4 Sambýlið Eysturstræti 4 (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um endamálstátt 2010. Játtanartølini eru sambært upp-
lýsingum í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 1.750 1.730  
 Inntøkur 317 328  
 Útreiðslur -2.123 -2.108  
 Ársúrslit -56 -50  
  

Fíggjarstøða22 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot út grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í 
øllum týðandi lutum er í samsvari við kunngerðina um roknskaparverk landsins o.t. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Tøkur peningur 
Stovnurin hevur tøkan pening 80 t.kr. Kontan er ikki skrásett í Búskaparskipan 
landsins. Leiðarin kann einsamallur gera flytingar av peningastovnskontuni. Tað kann 
vera óheppið, og grannskoðarin mælir til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av tveimum 
heimilaðum persónum í felag. 
 
KT-nýtsla 
Í 2015 varð bókhaldið flutt í Búskaparskipan landsins. Broytingin hevur m.a. havt við 
sær, at bókhaldsskráir verða goymdar uttanhýsis, og sostatt er ikki møguligt at taka 
trygdaravrit o.t. Grannskoðarin mælir til, at trygd fæst fyri, at nøktandi trygdaravrit 
verður tikið av bókhaldsskrásetingum. 
 
Fyrisitingargrannskoðan 
Stovnurin hevur umfatandi fíggjarstýring, sum tryggjar, at leiðslan altíð fær dagførdar 
og álítandi upplýsingar. Stovnurin hevur eina roknskaparreglugerð. Fíggjarætlan er 

                                                      
21 Í roknskapinum fyri heimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 17 t.kr. í 2015 og 17 t.kr. í 2016 (áogn og 
tøkur peningur). 
22 Í roknskapinum fyri sambýlið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 29 t.kr. í 2016 og 80 t.kr. í 2017 (peningur). 

Úr ársroknskapinum 
2017 

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini 12. apríl 
2018 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapunum 
2017 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
20. juli 2018 
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gjørd, og mánaðarliga verður útgreinað kunning latin Almannaverkinum. Í kunningini 
eru m.a. staðfest tøl samanborin við ætlanina, og viðmerkingar gjørdar til munandi 
frávik. 
 
Samanumtikið er grannskoðarin ikki komin fram á viðurskifti í roknskapinum fyri 2017, 
ið geva ábendingar um, at stovnurin ikki hevur víst neyðugt fíggjarligt umhugsni. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin vísir á, at samsvar er ikki í rakstrarútreiðslunum og fíggjarstøðuni 
í grannskoðaða roknskapinum og landsroknskapinum. Harumframt er ikki samsvar í 
inntøkum á standardkontuútgreining. Sambært Almannaverkinum eru enn nøkur mál, 
sum Almannaverkið ikki hevur fingið upp á pláss, eftir at bókhaldið hjá Eysturstræti 
síðani 2014 hevur koyrt beinleiðis í Búskaparskipan landsins. Almannamálaráðið fer 
at heita á Almannaverkið at fáa hetta uppá pláss. 
 
Grannskoðarin vísir á, at samanlagt eru útreiðslurnar tær somu, og at nøkur tøl eru 
drigin saman og greinað í notu. Viðvíkjandi inntøkunum er munurin, at í grannskoðaða 
roknskapinum er landskassajáttanin 1.730 t.kr. tikin við sum inntøka. 
 
Almannamálaráðið boðar frá, at tað tekur tilmælið frá grannskoðanini til eftirtektar, um 
mannagongdir vegna fulltrú at gera flytingar av bankakontu og at skráseta bankakontu 
í fíggjarstøðuni hjá Gjaldstovuni. Ráðið fer at taka málið upp við Almannaverkið. 
 

6.5 Bústovnurin Sólteigur 11 (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um endamálstátt 2020. Játtanartølini eru sambært upplýs-
ingum í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 2.250 2.190  
 Inntøkur 309 366  
 Útreiðslur -2.568 -2.541  
 Ársúrslit -9 15  
  

Fíggjarstøða23 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot út grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í 
øllum týðandi lutum er í samsvari við kunngerðina um roknskaparverk landsins o.t. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Tøkur peningur 
Stovnurin hevur tøkan pening á 84 t.kr. Kontan er ikki skrásett í Búskaparskipan 
landsins. Leiðarin kann einsamallur gera flytingar av peningastovnskontuni. Tað kann 
vera óheppið, og grannskoðarin mælir tí til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av 
tveimum heimilaðum persónum í felag. 
 
KT-nýtsla 
Í 2014 varð bókhaldið flutt í Búskaparskipan landsins. Henda broyting hevur m.a. 
viðført, at bókhaldsskráir verða goymdar uttanhýsis, og sostatt er ikki møguligt at taka 
trygdaravrit o.t. Grannskoðarin mælir til, at trygd fæst fyri, at nøktandi trygdaravrit 
verður tikið av bókhaldsskrásetingum. 
 
Fyrisitingargrannskoðan 
Stovnurin hevur umfatandi fíggjarstýring, sum tryggjar, at leiðslan altíð fær dagførdar 
og álítandi upplýsingar. Stovnurin hevur eina roknskaparreglugerð. Fíggjarætlan er 
gjørd, og mánaðarliga verður útgreinað kunning latin Almannaverkinum. Í kunningini 
eru m.a. staðfest tøl samanborin við ætlanina, og viðmerkingar eru gjørdar til munandi 
frávik. 

                                                      
23 Í roknskapinum fyri bústovnin er fíggjarstøða, sum javnvigar við 25 t.kr. í 2016 og 84 t.kr. í 2017 (peningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini 12. apríl 
2018 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
20. august 2018 
 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 
2017 
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Samanumtikið er grannskoðarin ikki komin fram á viðurskifti í roknskapinum fyri 2017, 
ið geva ábendingar um, at stovnurin ikki hevur víst neyðugt fíggjarligt umhugsni. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin vísir á, at samsvar er ikki í rakstrarinntøkunum á standardkontu 
og fíggjarstøðuni í grannskoðaða roknskapinum og landsroknskapinum. 
 
Sambært Almannaverkinum er bústovnurin farin at bóka beinleiðis í Búskaparskipan 
landsins, og í tí sambandi eru nøkur mál, sum Almannaverkið ikki hevur fingið upp á 
pláss, harímillum skráseting av kontu í fíggjarstøðuni. Almannaverkið fer at kanna 
málið nærri. Grannskoðarin vísir á, at í grannskoðaða roknskapinum er landskassa-
játtanin 2.190 t.kr. tikin við sum inntøka. 
 
Almannamálaráðið boðar frá, at tað tekur tilmælið frá grannskoðanini til eftirtektar, um 
mannagongdir vegna fulltrú at gera flytingar av bankakontu og skráseta kontuna í 
fíggjarstøðuni hjá Gjaldstovuni. Ráðið fer at taka málið upp við Almannaverkið. 
 

6.6 Umlættingarheimið Dáin (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um staðartátt 5400. Játtanartølini eru sambært upplýsingum 
í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 3.020 3.027  
 Inntøkur 90 96  
 Útreiðslur -3.126 -3.299  
 Ársúrslit -16 -176  
  

Fíggjarstøða24 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. 
desember 2017 og av úrslitinum av virksemi stovnsins í roknskaparárinum 2017 
samsvarandi ásetingunum fyri almennar roknskapir. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Heimilaður persónur kann einsamallur flyta pening av peningastovnskontu. Tað kann 
vera óheppið, og grannskoðarin mælir tí til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av 
tveimum heimilaðum persónum í felag. 
 
Rakstrarroknskapurin verður bókaður leypandi í Búskaparskipan landsins, men banka-
kontan, kassapeningurin og debitorarnir eru ikki skrásettir í skipanini. Grannskoðarin 
mælir til, at alt bókhaldið verður skrásett í Búskaparskipan landsins. 
 
Grannskoðarin hevur gjørt ófráboðað kassaeftirlit í august 2017, sum staðfesti ein mun 
á 572 kr. ov lítið í kassanum. Grannskoðarin mælir til, at kassauppgerðir verða gjørdar 
leypandi, umframt at inn- og útgjøld verða neyvt skrásett. 
 
Grannskoðarin mælir til, at ført verður yvirlit yvir allar ognir hjá stovninum. Sambært 
roknskaparkunngerðini skal eftirlit javnan vera við, um virðini eru til, og um tey verða 
nýtt í rímiligan mun. 
 
 

                                                      
24 Í roknskapinum fyri heimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 1.727 t.kr. í 2016 og 1.381 t.kr. í 2017 
(húsaogn, áogn og tøkur peningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
24. august 2018 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
20. august 2018 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 
2017 
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Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin vísir á, at samsvar er ikki millum grannskoðaða roknskapin og 
landsroknskapin. Almannaverkið boðar frá, at Dáin er farin at bóka beinleiðis í Bú-
skaparskipan landsins, og eru í tí sambandi ikki øll viðurskifti skrásett í fíggjarstøðuni. 
Almannaverkið arbeiðir saman við leiðsluni við at fáa viðurskiftini í lag. 
 
Almannaverkið fer at taka afturvendandi viðmerkingarnar frá grannskoðanini um m.a. 
kassauppgerðir og heimild til flyting av pengum upp við leiðsluna.  
 

6.7 Sjóndepilin (Høvuðskonta 12.21.6.20) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2017. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 6.482 6.439  
 Inntøkur 597 697  
 Útreiðslur -7.092 -7.134  
 Ársúrslit -13 2  
  

Fíggjarstøða25 
Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 

í landsroknskapinum 
 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 
2017 og av úrslitinum av virkseminum hjá stovninum í roknskaparárinum 2017. 
 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, er ikki møguligt at skilja funktiónirnar effektivt 
sundur ímillum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á umsjón 
leiðslunnar og eftirliti við rakstrinum, bókhaldinum og roknskaparframløguni. Tá ið tað 
ikki er effektivur funktiónsskilnaður og harvið effektivt innanhýsis eftirlit, er váði fyri, at 
ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda, og harvið kann stovnurin missa virðir. Grannskoð-
arin hevur ikki staðfest óreglusemi, men kann heldur ikki veita fulla vissu fyri, at tað ikki 
kemur fyri. 
 
Rakstrarroknskapurin 
Stovnurin hevur sáttmála við Føroya Blindafelag um leigu av bygningi á matr.nr. 725f 
í Tórshavn. Leigumálið byrjaði 1. mars 2009 og stendur við til 28. februar 2019. Leigu-
upphæddin er 323 t.kr. um árið. 
 
Stovnurin hevur eina játtan á 1.013 t.kr. til afturgjalding av láni. Lánið stendur í rokn-
skapinum hjá Sjálvsognarstovninum Sjóndepilin. Upphæddin verður kostnaðarførd í 
roknskapinum hjá Sjóndeplinum og inntøkuførd í roknskapinum hjá Sjálvsognarstovn-
inum Sjóndepilin, og nýtt til at niðurgjalda lánið við. 
 
Fíggjarstøðan 
Materiell støðisogn, langfreistað skuld og eginogn eru víst í fíggjarstøðuni hjá Sjálvs-
ognarstovninum Sjóndepilin. Við í roknskapinum fyri Sjóndepilin er tí bert tøkur pen-
ingur, skuldarar, ognarar og millumrokning við landskassan. Tænastu- og vøruskuld-
arar eru 121 t.kr., og ognarar 274 t.kr. 
 
 

                                                      
25 Í roknskapinum fyri depilin er fíggjarstøða, sum javnvigar við 226 t.kr. í 2016 og 274 t.kr. 2017 (áogn og 
tøkur peningur). 

Úr grannskoðanar-
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7 Uttanríkis- og vinnumál 

7.1 Vinnuframagrunnurin (Høvuðskonta 13.37.2.02/eksternur grunnur) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Í talvuni niðanfyri eru 
høvuðstøl úr roknskapinum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2017 undir parti-
num “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 201626 201727  
 Játtan í fíggjarlóg 3.200 3.200  
 Inntøkur 382 989  
 Útreiðslur -3.568 -4.224  
 Ársúrslit 14 -35  
 Støðisogn 6.364 5.468  
 Onnur ogn 27.858 28.543  
 Ogn tilsamans 34.222 34.011  
 Eginogn/javningarkonta 29.528 28.597  
 Skuld o.a. 4.694 5.414  
 Skyldur tilsamans 34.222 34.011  
     

 
Brot úr nýttum roknskaparreglum 
Tilsagnir um játtan verða útreiðsluførdar í tí roknskaparári, tær eru givnar. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av inntøkum og útreiðslum í fíggjarárinum og somuleiðis 
av ognum og skuld um fíggjarárslok í samsvari við Ll. nr. 81/2001 “um vinnuframa-
grunn” og kunngerðina roknskaparverk landsins o.t. 
 
Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Raksturin er støðugt tillagaður, soleiðis at umsitingin átekur sær meira ráðgevingar-
uppgávur, ið áður vórðu røktar av uttanhýsis ráðgevum. Vinnuframi hevur í 2017 um-
sitið skipasmiðjustuðul, Horizon 2020 SME, játtanina hjá Filmshúsinum, umsitingina 
av Nordic Innovation og www.invest.fo. Í árinum hevur Vinnuframi lagt dent á at gerast 
meira sjónligur. Grunnurin hevur skipað fyri fleiri tiltøkum saman við øðrum.  
 
Samstarvið við Íverksetarahúsið í Klaksvík og Hugskotið í Havn er styrkt munandi 
seinastu árini. Vinnuframi hevur í 2017 viðgjørt 77 umsóknir. Søkt varð um 12.085 t.kr. 
3.650 t.kr. vórðu veittar í stuðli, meðan 666 t.kr. vóru afturførdar. 
 
Innanhýsis mannagongdir og roknskaparførsla 
Tryggingar 
Grannskoðarin mælir til, at gjørdar verða mannagongdir fyri tekning av tryggingum, og 
at tær verða samtyktar av nevndini. 
 
Skráseting av materiellari støðisogn í Búskaparskipan landsins  
Roknskaparliga virðið av bygninginum við Hoyvíksvegin er skrásett í Búskaparskipan 
landsins við 1,2 mió.kr. Tað eru skrásettar 7 mió.kr. í rakstrartólum, sum við ársenda 
2017 hava eitt bókað virði tilsamans 4,2 mió.kr. Onnur materiell støðisogn við útvegan-
arvirði yvir 50 t.kr., herundir tilgongdir viðvíkjandi bygninginum í 2012 til 2016, er ikki 
skrásett í Búskaparskipan landsins. Grannskoðarin mælti til, at øll materiell støðisogn 
við útveganarvirði yvir 50 t.kr. varð skrásett í Búskaparskipan landsins, og hevur fingið 
upplýst, at hetta er komið í rættlag í 2018. 
 
Leigusáttmáli við P/F iNova 
P/F iNova leigar partar av tí leigaða víðari til vistarar, sum starvast og granska í gransk-
arasetrinum. P/F iNova kann einans leiga út til granskingarverkætlanir. Vinnuframi skal 

                                                      
26 Í roknskapinum fyri grunnin javnvigar fíggjarstøðan við 47.185 t.kr. Munurin er í støðisogn og eginogn. 
27 Í roknskapinum fyri grunnin javnvigar fíggjarstøðan við 46.975 t.kr. Munurin er í støðisogn og eginogn. 
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góðtaka treytirnar, og sáttmálarnir skulu serliga virða verandi uppsagnarfreist. Grann-
skoðarin mælir til, at gjørdar verða skrivligar mannagongdir viðvíkjandi eftirlitinum hjá 
Vinnuframa við útleigan frá P/F iNova til vistarar. 
 
Útgjald av játtaðum stuðli í fleiri umførum 
Sambært K. nr. 142/2001 “um umsiting og virksemi hjá Vinnuframagrunninum” kann 
stýrið gera av, at stuðul verður útgoldin í fleiri umførum (aconto-stuðul), um grundgivið 
er fyri tí í umsóknini.  
 
Grannskoðarin hevur í einari verkætlan sæð, at stuðul er latin í fleiri umførum, uttan at 
tað sæst, at stýrið hevur tikið støðu til tað, og uttan grundgeving í umsóknini. Grann-
skoðarin mælir til, at skrivligar mannagongdir verða gjørdar fyri útgjaldi av stuðuli í fleiri 
umførum. 
 
Grannskoðan av ársroknskapinum 
Granskingarsetur 
Granskingarsetrið hevur eitt serstakt stovnsnummar, og er ikki fevnt av grannskoðanini 
av Vinnuframa. 
 
Grannskoðan av veittum og skyldugum stuðli 
Sambært K. nr. 142/2001 “um umsiting og virksemi hjá Vinnuframagrunninum” hevur 
landsstýrismaðurin staðfest stuðulsskipanir, sum seta reglur fyri, hvørji endamál, undir 
hvørjum treytum, og hvørji vinnugreinaøki serliga kunnu verða stuðlað. Tá ið ein 
verkætlan er liðug, skal umsøkjarin senda uppgerð inn, og stuðulin verður útgoldin. 
Støða verður tikin til møguliga restafturføring av ov nógv játtaðum upphæddum. Við 
árslok hevur samskiparin gjøgnumgingið skyldugan stuðul, og við støði í ávegis og 
endaligum frágreiðingum mett um tørvin á afturføring. 
 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum gjøgnumgingið mannagongdir og skjøl, sum eru 
til taks í stuðulsaktunum. Hann hevur ongar viðmerkingar til gjøgnumgongdina og 
hevur í øllum førum fingið svar við nøktandi grundgevingum upp á spurningar. 
 
Onnur viðurskifti 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Vinnuframi óskrivaðar mannagongdir fyri tilboðsfyrispurn-
ingum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðarin hevur í 
sambandi við stakroyndir av rakstrarútreiðslunum ikki staðfest viðurskifti, ið geva 
ábendingar um, at Vinnuframi ikki hevur virkað í samsvari við rundskrivið um keyp av 
vørum og tænastum. Vinnuframi hevur ongan mál- og avrikssáttmála. 
 
Umsiting av øðrum grunnum og stuðulsjáttanum 
Sambært kunngerðini um Vinnuframa kann grunnurin, við góðkenning frá landsstýris-
manninum, taka á seg umsitingina av øðrum grunnum og stuðulsjáttanum. Sambært 
lóg og kunngerð um stuðul til skipasmiðjur verður skipanin umsitin av Vinnuframa. 
Serstøk játtan er til stuðulsskipanina og er hon ikki fevnd av grannskoðanini av 
Vinnuframa. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur í telduposti 2. juli 2018 boðað frá, at landstýris-
maðurin ikki hevur nakra viðmerking til grannskoðanina. 
 
 
 
 
 

  

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum 
2. juli 2018 



42 

8 Samferðslumál 

8.1 Vinnusjúkugrunnurin (Eksternur grunnur) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2017 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2016 2017  
 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 9.366 10.740  
 Útreiðslur -15.167 1.190  
 Ársúrslit -5.801 11.930  
 Støðisogn 0 0  
 Ogn í umferð 71.287 78.061  
 Ogn tilsamans 71.287 78.061  
 Eginogn/javningarkonta 36.685 48.614  
 Skuld o.a. 34.602 29.447  
 Skyldur tilsamans 71.287 78.061  
     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til fyrivarni. Niðurstøðan er, at ársroknskapurin 
gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 
2017 og av úrslitinum av virkseminum hjá Vinnusjúkugrunninum í 2017 í samsvari við 
ásetingarnar í galdandi lóggávu og kunngerð um roknskaparverk landsins. 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Umsitingin av grunninum er sambært § 9, stk. 2 í arbeiðsskaðatryggingarlógini løgd til 
TAKS. Umsitingaravtala er gjørd við TAKS á Tvøroyri. Samlaða avsetingin hjá grunn-
inum fyri 2017 er 29.447 t.kr. Avsetingin mótvegis fráboðaðum skaðum er lækkað 
5.155 t.kr. í mun til 2016.   
 
Orsøkirnar til at avsetingarnar eru lægri enn í 2016 er, at bæði talið av leypandi 
veitingum og ikki avgreiddum skaðum er lækkað. 
 
Vinnusjúkur eru sermerktar við, at tær ofta geva seg til kennar langa tíð eftir at skaðiliga 
ávirkanin byrjaði. Hvørjar sjúkur kunnu metast sum vinnusjúkur, er fyrst og fremst ein 
læknafrøðilig meting, sum broytist, so hvørt sum læknafrøðiliga vitanin um skaðiligar 
arbeiðshættir, framleiðsluevnir og arbeiðsumhvørvi økist. Tað er ilt at meta um, hvussu 
gongdin viðvíkjandi vinnusjúkum verður. 
 
Inngjøld til Vinnusjúkugrunnin 
Grannskoðarin hevur kannað eftir, at inngjøldini samsvara við 0,1 % av A-inntøkunum 
í 2017. Grunnurin hevur sett sannlíkisrokning upp. Grannskoðarin heldur, at manna-
gongdirnar við rokningini tykjast at vera í lagi. Í undanfarnum protokollum hevur verið 
viðmerkt, at inngjaldið frá sjálvstøðugt vinnurekandi ikki er kravt inn. Enn er tað ikki 
komið í rættlag, men arbeitt verður við at finna eina loysn. 
 
Útgjald fyri vinnusjúkur 
Grannskoðarin mælir til, at avsetingin fyri fráboðaðar skaðar verður fasthildin, til allir 
kærumøguleikar eru úti. 
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