
 

 

 

Løgtingið 

 

Løgtingsmál nr. 68/2018: Uppskot til samtyktar um grannskoðan av almennum 

roknskapum 

 

Uppskot 

til 

samtyktar 

Løgtingið samtykkir at góðkenna landsroknskapin fyri fíggjarárið 2017 við hesum viðmerk-

ingum, átalum og áheitanum um at fáa viðurskifti í rættlag, sum Landsgrannskoðanin, privatir 

grannskoðarar og løgtingsgrannskoðararnir vísa á í viðmerkingunum og í hjáløgdu frágreiðingum. 
 

Serligur dentur verður lagdur á:  

• at týðandi játtanarreglur verða ikki tiknar í álvara. 

- Fróðskaparsetrið hevur bókað 1 mió.kr. húsaleigu fyri 2017 á fíggjarárið 2018. 

- Umhvørvisstovan hevur bókað útreiðslur á Ferð á grøna orku, uttan at vøra ella tænasta 

er fingin afturfyri í fíggjarárinum. 

- Fíggingarleisturin í sambandi við Orkutøk brýtur grundleggjandi reglur í játtanarlógini og 

roknskaparlógini. 

- Landsverk skuldarbindur landið við langtíðarleigumáli, sum kemur í staðin fyri keyp.  

- Síðani 2012 hevur ógreiða verið, hvørt avlop av óbrúktari játtan hjá Granskingargrunn-

inum skal fella aftur til landskassan. 
 

• at landsstýrismaðurin í samferðslumálum ikki tekur støðu til viðurskiftini, sum Landsgrann-

skoðanin hevur víst á í sambandi við asfaltverkið á Sundi.  
 

• at Grannskoðarin tekur fyrivarni í roknskapinum hjá Viðgerð uttanlands. 

 

Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum 

Sambært § 19 í løgtingslóg um grannskoðan av landsroknskapinum v.m. skulu løgtingsgrannskoð-

ararnir í seinasta lagi 11 mánaðir aftaná, at fíggjarárið er liðið, leggja fyri Løgtingið uppskot til 

samtyktar um góðkenning av landsroknskapinum saman við viðmerkingum sínum. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu ansa eftir, at allar inntøkur landsins eru settar í roknskapin, og at 

ongin útreiðsla er goldin uttan heimild í fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg.  

 

Løgtingsgrannskoðararnir ansa eisini eftir, at roknskapurin er rættur, og at tær avgerðir, sum rokn-

skapurin fevnir um, eru samsvarandi veittum játtanum, galdandi lógum og fyriskipanum, verandi 

avtalum og vanligum siði. Harumframt verður ansað eftir, at tað er hóskandi atborið fíggjarliga í 

sambandi við umsiting av ognum og viðvíkjandi rakstri av teimum stovnum og tí virksemi, 

roknskapurin fevnir um. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir hava grannskoðað landsroknskapin fyri 2017 við støði í frágreiðingum 

frá Landsgrannskoðanini og privatum grannskoðarum. 
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1 Frágreiðing um frávik millum játtan og nýtslu (fylgiskjal 1)  

Í frágreiðing sínari hevur Landsgrannskoðanin greitt frá um frávik millum játtanartøl og rokn-

skapartøl. Samanumtikið hildu flestu játtanirnar. 

Løgtingsgrannskoðararnir staðfesta, at tá ið talan er um frávikini millum játtan og nýtslu, er støðan 

vorðin betri, enn hon var fyri nøkrum árum síðani, men vilja gera vart við, at meirnýtsla eigur als 

ikki at koma fyri.  

 

Avgjald av Kapitaleftirlønum (s. 14 í fylgiskjali 1) 

Minniinntøkan er slakar 15 mió.kr. Sambært landsstýrismanninum er tað trupult at meta um 

gongdina í útgjaldinum av kapitaleftirlønum. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað ikki vera nøktandi og taka undir við landsstýrismanninum, at 

hann útvegar sær betri grundarlag fyri metingarnar frameftir. 

 

Útluting frá partafeløgum og grunnum (s. 15 í fylgiskjali 1) 

Játtaðar eru 30 mió.kr. Minniinntøkan er 6,7 mió.kr. Sambært landsstýrismanninum eru orsøkirnar 

til minniinntøkuna: Lægri útluting frá Føroya Tele, og at ongin útluting fekst frá Realinum. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað ikki vera nøktandi, at landsstýrið leggur fyri Løgtingið 

inntøkujáttan, ið víkur so nógv frá veruligu tølunum.  

 

Fróðskaparsetur Føroya (s. 26 í fylgiskjali 1) 

Fróðskaparsetrið hevur skrásett húsaleigu fyri partar av 2017 á fíggjarárið 2018. Í veruleikanum 

er meirnýtslan 1 mió.kr. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at Fróðskaparsetur Føroya ikki hevur hildið játtanar- og 

roknskaparreglur landsins. 

 

ES-granskingarskrá (s. 26 í fylgiskjali 1 og notat) 

Avbjóðingin hevur verið, at Mentamálaráðið fær ikki rokning fyri limagjaldið fyrr enn í januar, 

og kennir ráðið tástani møgulig frávik. 

Løgtingsgrannskoðararnir taka undir við Landsgrannskoðanini, sum heldur, at landstýrismaðurin 

í mentamálum átti at biðið Fíggjarnevndina um eykajáttan, so skjótt tingsetan endaði í juli 2017. 

Landstýrismaðurin hevur altíð skyldu at nýta allar møguleikar í játtanarskipanini, uttan mun til 

hvussu vánirnar annars kunnu vera fyri at fáa eykajáttanina. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir heita á Løgtingið um at skipa viðurskiftini soleiðis, at samsvar er 

millum tær avtalur, sum Føroyar gera við eitt nú ES, og tær játtanarlógir, sum eru knýttar at hesum 

avtalum. 

 

Landssjúkrahúsið (s. 36-37 í fylgiskjali 1) 

Játtaðar eru 631,7 mió.kr. Meirnýtslan er 10,2 mió.kr. Eftir at landsroknskapurin var latin aftur, 

hevur Ríkissjúkrahúsið sent rokning, harav 6,7 mió.kr. viðvíkja 2017. 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu enn einaferð gera vart við, at meirnýtsla eigur als ikki at koma 

fyri, og halda tað er átaluvert, at rokningar koma so seint, tí tað ger, at roknskapurin er ikki rættur.  

 

Almennir bygningar, søla (s. 56 í fylgiskjali 1) 

Í fíggjarlógini var játtanin 43 mió.kr. Almennir bygningar vórðu seldir fyri 6,7 mió.kr. Sambært 

landsstýrismanninum var játtanin ein leyslig meting, men tað eydnaðist bert at selja tveir 

bygningar. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at játtanin, ið verður løgd fyri Løgtingið, framvegis ikki 

er bygd á veruleikakendar væntanir.  
 

Løgtingsgrannskoðararnir undrast á, at landsstýrismaðurin, sum hevur ábyrgd av játtanini, sigur, 

at “ein inntøkujáttan uppá 43 mió.kr. er fullkomiliga órealistisk, og játtanin uppá 30 mió.kr. í 

2018 er eisini alt ov høgt sett”. 
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2 Viðmerkingar til ársfrágreiðing frá Landsgrannskoðanini (fylgiskjal 2) 

2.1 Almennar viðmerkingar 

Frágreiðingar um úrslitið av grannskoðanini (s. 11-12 í fylgiskjali 2)  

Løgtingsgrannskoðararnir hava sent privatu grannskoðarunum skriv, har teir vísa á týdningin, at 

teir hava rættstundis og nøktandi atgongd til upplýsingar og skjøl, sum teir meta tørv vera á. 

Løgtingsgrannskoðararnir hava avgjørt, at so leingi annað ikki er ásett, skal frágreiðing um úrslitið 

av grannskoðanini skiljast sum í minsta lagi grannskoðanarprotokollin. 

 

Egnar búskaparskipanir (s.12-14 í fylgiskjali 2)  

Búskaparskipan landsins er grundarlagið undir samlaða landsroknskapinum, sum verður lagdur 

fyri Løgtingið í uppskoti til samtyktar.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er av stórum týdningi, at tølini í landsroknskapinum, sum 

verður lagdur fyri Løgtingið, eru tey røttu. Tá ið roknskapir hjá landsumsitingini, landsstovnum 

o.ø. verða grannskoðaðir, skal grannskoðarin kanna eftir og vátta, at roknskapurin er í samsvari 

við tølini í landsroknskapinum. 

 

Trygg handfaring av upplýsingum (s. 15 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin heldur, at ov nógvir stovnar og aðalráð taka ikki KT trygd í nóg stórum 

álvara. Arbeitt verður við nýggjum KT rundskrivi. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum, sum varðar av málinum, til at skunda undir 

arbeiðið við at fremja KT trygdina. 

 

2.2 Fíggjarmál 

Landsroknskapurin ikki fullfíggjaður (s. 21-22 í fylgiskjali 2) 

Sambært landsstýrismanninum verður framhaldandi arbeitt fram ímóti einum fullfíggjaðum lands-

roknskapi. Enn er ikki komið á mál.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at roknskapurin ikki er fullfíggjaður, og minna enn einaferð á, at 

allir stovnar, grunnar, feløg o.o., sum koma undir § 2, stk. 2, í lógini um landsins almenna rokn-

skaparhald, eiga at verða tiknir við í landsroknskapin. 

 

Gjaldstovan (s. 24 í fylgiskjali 2) 

Enn er ikki komið á mál við arbeiðinum at gera eitt dagført roknskaparrundskriv og dagførda 

roknskaparreglugerð fyri stovnin.  

Løgtingsgrannskoðararnir vísa á týdningin av, at roknskaparrundskrivið verður dagført, og ætla at 

fylgja málinum. 

 

Kervisgrannskoðan hjá TAKS (s. 25-26 í fylgiskjali 2) 

Við árslok 2017 hevði kervisgrannskoðanin tilsamans 10 tilmælir, ið ikki vóru loyst, harav 4 

høvdu lága raðfesting. 5 tilmælir eru eldri enn 1 ár. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at hava fokus á KT-økið og skunda undir at fáa skipanirnar 

skjalfestar.  

 

Kervisgrannskoðan hjá KT-Landsins viðv. uttanhýsis KT-veitara (s. 27 í fylgiskjali 2) 

Við árslok 2017 hevði kervisgrannskoðanin tilsamans 9 tilmælir, ið ikki vóru loyst, harav eitt 

hevði lága raðfesting. 5 tilmælir eru eldri enn 1 ár. Sambært kervisgrannskoðaranum er eina 

tilmælið ein serligur eftirlitsveikleiki, sum eigur at verða betraður skjótast gjørligt. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at hava fokus á KT-økið og skunda undir at fáa skipanirnar 

skjalfestar.  

 

Landsbanki Føroya (s. 29-32 í fylgiskjali 2) 

Ongar reglur eru gjørdar um, hvat stovnsfæið kann brúkast til. Sambært landsstýrismanninum 

verða ásetingar ikki gjørdar um fæið, so leingi sum endamálið við tí ikki er greiðari ásett í lógini. 
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Inntøkufíggjaða virksemið er ikki skilt frá vanliga virkseminum hjá stovninum. Landsgrann-

skoðanin mælti til at kanna, at gjøld fyri umsiting av fíggjarognum fyri stovnar og grunnar svara 

til veruliga kostnaðin.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, tað er ikki nøktandi, at formligar reglur eru ikki gjørdar. 

 

Avgjald av kapitaleftirlønum (s. 33-34 í fylgiskjali 2) 

TAKS hevur onga vissu fyri, at øll, sum skulu rinda avgjald, hava rindað landskassanum 

avgjøldini. Landsgrannskoðanin hevur umrøtt møguleikan, at grannskoðararnir hjá eftirlønar-

veitarunum vátta fyri TAKS, at mannagongdir og bókhald eru hóskandi skipað við atliti at 

útrokning og avrokning av avgjøldunum. Landsstýrismaðurin hevur kunnað um, at hann ætlar at 

fáa tað inn í rentutryggingarlógina, næstu ferð hon verður broytt. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda, tað er átaluvert, at TAKS ikki kann veita vissu fyri at tey, sum 

skulu rinda avgjald, hava rindað. 

 

Notat um keyp av vørum og tænastum (s. 41-42 í fylgiskjali 2) 

Stovnar og ráð bróta ásetingarnar í rundskrivinum. Um tað almenna veruliga ætlar at skapa ein 

dynamiskan keypsportal krevst, at onkur veruliga kennir ábyrgdina. Tað má eisini fáast betri 

greiða á, hvørjar vørur eru undantiknar.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at stovnar og ráð bróta ásetingarnar í rundskrivinum, og halda tað 

er als ikki nøktandi, at ongin veruliga kennir ábyrgd av Keypsportalinum. 

 

2.3 Fiskivinnumál 

Fiskimálaráðið (s.43 í fylgiskjali 2) 

Enn manglar at gera avtalur við starvsfólk um tímasaldur. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at starvsfólk enn eiga lønartímar á, uttan at tað sæst aftur í 

landsroknskapinum, við tí úrsliti, at samsvar ikki er ímillum roknskapin og veruligu nýtsluna. 
 

Fiskiveiðieftirlitið (s.44-45 í fylgiskjali 2) 

Ognaryvirlit er ikki fullfíggjað og váðameting ikki dagførd. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað ikki vera nøktandi, at ognaryvirlit og váðameting ikki eru 

dagførd. 

 

Effektivar veðhaldsútreiðslur (s.46-47 í fylgiskjali 2) 

Onki skipað eftirlit er við krøvunum av vinnulánum. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað ikki vera nøktandi, at fyrisitingin av eftirstøðunum av vinnu-

lánum hevur ikki verið nóg góð. 

 

2.4 Mentamál 

Próvtøkur (s. 49-50 í fylgiskjali 2) 

Mentamálaráðið hevur vent sær til Fíggjarmálaráðið um kunngerðina frá 1964 um sjúku tænastu-

manna, og sambært Fíggjarmálaráðnum letur tað seg ikki gera at fyrisita sambært kunngerðini. 

Fíggjarmálaráðið er tí farið í holt við at gera nýggja reglugerð. Mentamálaráðið ivast eisini í, 

hvussu kunngerðin samsvarar við persónsupplýsingarlógina, ið setur strong krøv til viðgerð av 

viðkvæmum heilsuupplýsingum.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at viðurskiftini eiga at koma í rættlag, so samsvar er ímillum 

lóggávu og mannagongd. 

 

Glasir (s. 53-58 í fylgiskjali 2)  

Viðgerðin hjá Glasi av inntøkufíggjaða virkseminum er ikki í samsvari við reglurnar. Mentamála-

ráðið samskiftir við Fíggjarmálaráðið um møguleikan at flyta avlop av inntøkufíggjaðum 

virksemi yvir ár. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at inntøkufíggjaða virksemið ikki verður viðgjørt sambært 

játtanarreglunum. 



 

5 

Frítíðarundirvísing (s. 58 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin hevur í fleiri ár umrøtt reglurnar um frítíðarundirvísing. Í august 2015 

greiddi landsstýrismaðurin frá, at kunngerðirnar vórðu ikki dagførdar, tí Mentamálaráðið helt, at 

neyðugt var at dagføra Ll. nr. 70/1983 “um frítíðarundirvísing v.m.” Kunngerðirnar eru enn ikki 

gjørdar. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at fáa viðurskiftini í rættlag. 

 

Fróðskaparsetur Føroya, løgujáttan (s. 59-60 í fylgiskjali 2)  

Sambært játtanarskipanini skulu løgur, 10 mió.kr. ella størri, gerast við grundarlagi í verklagslóg. 

Í fíggjarlógunum 2017 og 2018 eru játtaðar 13 mió.kr. til ætlaðar útreiðslur í sambandi við 

universitetskampus.  

Løgtingsgrannskoðararnir eru ónøgdir við, at verklagslóg ikki var løgd fyri Løgtingið, áðrenn 

verkætlanin fór í gongd 

 

Granskingarráð Føroya (s. 60 í fylgiskjali 2)  

Í fleiri ár hevur Landsgrannskoðanin umrøtt roknskaparreglugerðina hjá Granskingarráði Føroya 

og Granskingargrunninum. Reglugerðin, sum er frá 2012, var send Mentamálaráðnum, men varð 

ikki góðkend, tí ógreiða var, hvørt avlop av óbrúktari játtan hjá grunninum skuldi fella aftur til 

landskassan. Í grannskoðanarprotokollini hjá Granskingargrunninum stóð, at “í januar 2012 ger 

stjórin greitt, at til annað svar fyriliggur, verður hildið fram við verandi praksis.” Grannskoðarin 

mælti enn eina ferð til, at leiðslan skundaði undir at fáa svar frá Mentamálaráðnum.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga, at onki ítøkiligt hendir, og at viðurskiftini framvegis 

ikki eru fingin í rættlag. Í seinasta uppskoti til samtyktar hildu Løgtingsgrannskoðararnir, at tað 

var als ikki nøktandi, at so long tíð gekk, uttan at prinsipiellu spurningarnir frá grunninum vórðu 

svaraðir, og mæltu enn eina ferð landsstýrismanninum í mentamálum til sum skjótast at taka stig 

til at fáa viðurskiftini í rættlag.  

 

Mentanargrunnur landsins (s. 63 í fylgiskjali 2) 

Landsgrannskoðanin hevur víst á, at so leingi tað er ásett í skattalógini, at stuðul er A-inntøka, átti 

stuðulin frá Mentanargrunninum at verið ávístur um skattaskipanina. Er ætlanin, at stuðulin ikki 

skal vera A-inntøka, mugu reglurnar broytast.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at hóast løgtingsgrannskoðararnir fleiri ferðir hava mælt 

landsstýrismanninum til beinanvegin at fáa hesi viðurskifti í rættlag, er onki ítøkiligt hent. 

 

Kirkjugrunnurin (s. 64 í fylgiskjali 2)  

Sambært Ll. nr. 60/2007 “um fólkakirkjuna í Føroyum” ásetir landsstýrismaðurin neyvari reglur 

um virksemið hjá stiftsstjórnini, og sambært Ll. nr. 61/2007 “um fíggjarviðurskifti 

fólkakirkjunnar” ásetir landsstýrismaðurin reglur fyri, hvussu kirkjuráðini gera fíggjarætlanir.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at kunngerðirnar enn ikki eru gjørdar, hóast meira enn 

10 ár eru liðin, síðani lógirnar komu í gildi. 

 

2.5 Heilsu- og innlendismál 

Heilsu- og innlendismálaráðið (s. 65 í fylgiskjali 2) 

Reglur um tímasaldur eru av og á truplar at halda hjá øllum starvsfólkum orsakað av stórari 

arbeiðsbyrði.  

Løgtingsgrannskoðararnir vísa á týdningin at fylgja við, at tímar og gamlar serstakar frívikur 

minka.  

 

Fólkaheilsuráðið (s. 65 – 66 í fylgiskjali 2) 

Roknskaparreglugerðin er ikki góðkend enn. Sambært § 4 í lógini um Fólkaheilsuráð skal lands-

stýrismaðurin áseta starvsskipan fyri stovnin eftir tilmæli frá ráðnum.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, tað er ikki nøktandi, at roknskaparreglugerðin og starvsskipanin 

fyri stovnin er ikki avgreidd.  
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Elveiting, umsiting (s. 67- 69 í fylgiskjali 2)  

Elveiting hevur ikki biðið um tilboð frá fleiri, tá ið stovnurin hevur keypt tænastur. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala at reglurnar um, at størri keyp verða boðin út, ikki verða hildnar. 

 

Landsgrannskoðanin vísir á, at heimild er ikki at rinda fyri rokning av aðrari høvuðskontu enn 

kontuni, útreiðslan hoyrir til.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað tað er umráðandi, at roknskapurin er rættur. 

 

Ferð á Grøna orku (s. 69 - 72 í fylgiskjali 2) 

Í 2016 rindaði Ferð á grøna orku slakar 160 t.kr. til fyritøku fyri borihol til Búnaðardepilin og til 

Fiskaaling við Áir. Í mai 2018 var boriholið til Fiskaaling við Áir enn ikki borað. Umhvørvisstovan 

eigur eina royndarboring á hjá veitaranum. Stovnurin hevur ikki tikið støðu til, hvar holið skal 

borast.  

 

Landsgrannskoðanin vísti á, at roknskapirnir 2016 og 2017 hjá Ferð á grøna orku eru skeivir, tá 

útreiðslur eru bókaðar, uttan at nøkur vøra ella tænasta er fingin afturfyri. Stovnurin hevur eisini í 

2017 goldið fyri kunningartilfar um orkuskifti, sum er gjørt í 2018. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at stovnurin rindar fyri keyp, sum ikki er latið. Løgtings-

grannskoðararnir halda, tað er als ikki nøktandi, at roknskapirnir 2016 og 2017 eru skeivir. 

 

Í desember 2016 rindaði “Ferð á grøna orku” 176 t.kr. fyri sólselluanlegg, sum varð sett upp hjá 

privatari fyritøku. Í desember 2017 rindaði stovnurin 100 t.kr. fyri at seta anleggið upp. Hvørki 

keypið ella uppsetingin av anlegginum eru boðin út alment.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at roknskaparviðurskiftini ikki eru gjøgnumskygd, og at keyp og 

uppseting eru ikki boðin út. Løgtingsgrannskoðararnir undrast eisini á, at landið rindar sólsellu-

anlegg hjá privatari fyritøku.  

 

Landsgrannskoðanin heldur, at Umhvørvisstovan átti at havt greiðar reglur um, hvørjar útreiðslur 

játtanin “Ferð á grøna orku” skal nýtast til, og at tað gruggar landsroknskapin, tá ið útreiðslur til 

at umbyggja ein bygning hjá landinum verða spjaddar á fleiri játtanir.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er ikki nøktandi, at roknskapurin verður gruggaður, við at 

útreiðslurnar verða spjaddar á fleiri játtanir. 

 

Umhvørvisstovan (s. 73 - 74 í fylgiskjali 2)  

Í seinastu ársfrágreiðing vísti Landsgrannskoðanin á fleiri viðurskifti hjá Umhvørvisstovuni, ið 

ikki vóru nøktandi. Roknskapurin fyri inntøkufíggjaða virksemið var ikki í samsvari við játtanar- 

og roknskaparreglurnar, og tað var neyðugt, at leiðslan átók sær at hava umsjón við, at 

innaneftirlitið virkar. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fáa loyst roknskapaligu viðurskiftini 

sum skjótast, og at fylgja almennu reglunum um ferðakostnað.  

 

Í 2013 og aftur í 2017 staðfesti Landsgrannskoðanin, at roknskapurin ikki var rættur, og at tað 

gruggaði roknskapin, tá ið mótbókað varð á útreiðslukontum, og bókað varð skeivt í fíggjar-

støðuni.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at viðurskiftini enn ikki eru í lagi. 

 

2.6 Almannamál 

Stuðulsjáttanir, § 12 Almannamál (s. 79-80 í fylgiskjali 2) 

Av teimum 16 stuðulsmóttakarunum, sum skuldu lata inn grannskoðaðan ársroknskap áðrenn 1. 

apríl 2017, lótu bert 6 inn rættstundis.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er ikki nøktandi, at tíðarfreistirnar ikki verða hildnar.  
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Barnapeningur veittur í forskoti, einkjubarnastyrkur og barnaískoyti (s. 80 í fylgiskjali 2) 

Tann, sum av órøttum hevur móttikið, barnapening, einkjubarnastyrk ella barnaískoyti móti betri 

vitan, eigur at gjalda upphæddina aftur, men tað framgongur ikki av lógini, hvørji amboð 

Almannaverkið kann ella skal brúka at krevja peningin aftur  

Løgtingsgrannskoðararnir skulu eins og seinasta ár vísa á týdningin av at hava greiðar heimildir 

og góðar mannagongdir at krevja inn eftir.  

 

Trivnaðartænastan (s. 82-86 í fylgiskjali 2) 

Landsgrannskoðanin heldur, at reglurnar um skipan av bústovnum og sambýlum eru ikki tíðar-

hóskandi. Bygnaður, ábyrgdarbýti og forsorgarlóg eru broytt, síðani kunngerðirnar frá 2005 vórðu 

settar í gildi. Landsstýrismaðurin hevur heimild at áseta nærri reglur um virksemi, upptøku, gjøld, 

leigurættindi v.m., men ongar nýggjar reglur eru lýstar. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at fáa viðurskiftini í rættlag sum skjótast. 

 

Landsgrannskoðanin vísir á fleiri viðurskifti, m.a. at Almannaverkið átti at eftirkannað og 

møguliga dagført lønarmálini, at reglurnar um hvílitíð, meirtíð og úrtíð verða ikki altíð hildnar, og 

at fulltíðarsett starvsfólk, sum taka eyka vaktir, fáa ikki yvirtíð, men meirtíð. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at reglurnar ikki verða hildnar. 

 

2.7 Uttanríkis- og vinnumál 

Jarðfeingi (s. 96-99 í fylgiskjali 2) 

Í 2016 og 2017 var stórur munur á í bæði inntøkum og útreiðslum, verður hugt eftir roknskapar-

tølum í mun til fíggjarlógirnar.  

 

Jarðfeingi fekk stuðul frá kontuni Sindri pengar, ið er í § 20 í landsroknskapinum og stavar frá 

inngjøldum frá oljufeløgum. Jarðfeingi var einasti umsøkjari til stuðulin 2016 og 2017.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at roknskapurin er ikki nóg gjøgnumskygdur og er heldur ikki 

rættur.  

 

Í 2017 ætlaði stovnurin burtur frá at stempla arbeiðstíð. Í 2016 vístu løgtingsgrannskoðararnir á, 

at teir vóru ósamdir við landsstýrismanninum um, at ásetingarnar um hóskandi tíðarskráseting eru 

ógreiðar. Teir hildu, at tað kann als ikki góðtakast, at stovnur fór burtur frá at skráseta arbeiðstíð. 

Løgtingsgrannskoðararnir taka undir við Landsgrannskoðanini og átala, at Jarðfeingi ikki lýkur 

krøvini um hóskandi tíðarskráseting.  

 

Marknaðarføring av landgrunninum (s. 99-100 í fylgiskjali 2) 

Jarðfeingi umsitur játtanina. Í august 2017 søkti Jarðfeingi Uttanríkis- og vinnumálaráðið um 

førleikapengar til at stuðla einum áhugafelag, sum gevur leypandi kunning um oljuvinnuna. 

Jarðfeingi mælti til, at áhugafelagið fekk 434 t.kr. um árið í 2018 og 2019. Jarðfeingi hevur 

harafturat rindað felagnum fyri flogferðaseðlar og gisting.  

Løgtingsgrannskoðararnir undrast á at Jarðfeingi, umframt at stuðla, enddurrindar ferða- og 

gistingarútreiðslur hjá áhugafelag.  

 

Skráseting Føroya (s. 106-109 í fylgiskjali 2)  

Talgilding hevur ikki fingið ta positivu ávirkan á tænastustøðið, sum Vinnustovnurin væntaði í 

2013, tí at Skrásetingin hevur nýtt nógva arbeiðsorku at fáa skipanina XBRL at virka eftir ætlan. 

Tað hevur havt við sær, at aðrar uppgávur eru útsettar.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at myndugleika uppgávurnar sum stovnurin røkir, verða niður-

raðfestar.  
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2.8 Samferðslumál 

Landsverk, broyttur roknskaparháttur (s. 119-121 í fylgiskjali 2) 

Partur av virkseminum hjá Landsverki er Inntøkufíggjað virksemi, sum umframt at knúsa skerv og 

gera asfalt, fevnir um smiðjur, ið røkja amboð og keypa nýggj amboð. Síðani 2006 hevur Inntøku-

fíggjað virksemi keypt og leigað út amboð og flutningstól til deildirnar hjá Landsverki.  
 

Miðskeiðis í 2017 hevur Landsverk broytt roknskaparháttin til, at deildirnar sjálvar keypa amboð 

og flutningstól. Broytti roknskaparhátturin er ikki góðkendur ella fráboðaður. Heldur ikki er 

teksturin í fíggjarlógini broyttur samsvarandi. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at Landsverk hevur broytt roknskaparhátt, uttan at broytingin er 

góðkend ella fíggjarlógin broytt samsvarandi. 

 

Roknskapar- og játtanarviðurskifti, oljurokningar (s. 121-123 í fylgiskjali 2) 

Orkutøk er verkætlan, ætlað at fíggja viðlíkahald o.a. fyri at minka oljunýtsluna í landsins 

bygningum. Landsverk skal umsita keyp av olju til almennu bygningarnar og fær harvið part av 

avsláttrinum. Avslátturin verður skrásettur á játtanina hjá Landsverki, har rokningar fyri ábøtur á 

almennar bygningar eisini verða bókaðar. 
 

Landsgrannskoðanin vísir á, at fíggingarleisturin ger, at roknskapurin verður ógjøgnumskygdur, 

og at hann brýtur grundleggjandi reglur í játtanarlógini og roknskaparlógini.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at roknskapurin er ógjøgnumskygdur og brýtur við 

grundleggjandi reglur. 

 

Landsverk, leiga av asfaltvirki (s. 123-135 í fylgiskjali 2) 

Í oktober 2016 gjørdi Landsverk avtalu við privata fyritøku um at leiga eitt asfaltvirki. 

Landsgrannskoðanin hevur samanborið leigumálið við játtanarligar og roknskaparligar reglur og 

heldur, at talan er um fíggjarliga langtíðarleigu, ið kemur ístaðin fyri keyp. Sambært § 42 í 

stýrisskipanarlógini kunnu stovnar ikki skuldarbinda landið uttan við heimild í løgtingslóg.  
 

Landsverk hevur yvirtikið eitt niðurslitið virki og er farið í holt við at endurnýggja tað. Prísurin 

fyri leiguna er 25 mió.kr. til 2021 og 28,7 mió.kr. um tíðarskeiðið verður longt eitt ár. Allar um- 

og nýbyggingar fella aftur til útleigaran. Í 2017 og til miðskeiðis í 2018 hevur Landsverk umvælt 

fyri 1,7 mió.kr og brúkt 6,4 mió.kr. til nýgerð av virkinum.  
 

Landsgrannskoðanin vísir á fleiri týðandi viðurskifti, herundir brot á játtanarligar og roknskapar-

ligar reglur. Landsgrannskoðanin undrast á, at málið ikki er betur skjalfest.  

 

Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga, og vilja vísa Løgtinginum á, at landsstýrismaðurin ikki 

tekur støðu til viðurskiftini, sum Landsgrannskoðanin hevur víst á.  
 

Tað er als ikki nøktandi og løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at Landsverk soleiðis skuldar-

bindur landið við langtíðarleigumáli, sum kemur ístaðin fyri keyp. Løgtingsgrannskoðararnir 

halda tað vera álvarsmál, at týðandi játtanarreglur ikki verða hildnar.  
 

Løgtingsgrannskoðararnir átala eisini, at tað ikki er skjalfest, hvørjum standi virkið var í, og hvørt 

leigukostnaðurin var tann rætti. 

 

Strandfaraskip landsins (s. 136-141 í fylgiskjali 2) 

Seinastu árini hevur Landsgrannskoðanin víst á fleiri roknskaparviðurskifti hjá Strandfaraskipum 

landsins, ið ikki hava verið nøktandi. Strandferðslan hevur nú styrkt eftirlitið. 
 

Lønarskipanin er framvegis ein stórur váði í roknskaparviðurskiftunum hjá Strandferðsluni. 

Stovnurin er farin í holt við at seta í verk VaktPlan sum amboð at skráseta arbeiðstíð hjá 

sjófólkinum. 
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Landsgrannskoðanin vísir á, at Strandferðslan hevur størri fokus á KT trygdini fyri skipanirnar, ið 

eru innan fyri Landsnet, enn tær, sum eru uttanfyri. Sambært flokkingarskjali er eingin av 

skipanunum hjá stovninum, ið liggur uttan fyri Landsnet, kritisk. Tó eigur KT trygdin at skipast 

soleiðis, at hon fevnir um alt KT kervið.  

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fylgja málunum.  

 

Barsilsskipanin (s.143-146 í fylgiskjali 2) 

Løgtingsgrannskoðararnir mæltu seinasta ár til at dagføra gjaldið til persónliga teknaðu trygging-

arnar. Løgtingsgrannskoðararnir mæltu eisini til at áseta nærri reglur um umsitingina og virksemið 

hjá Barsilsgrunninum í kunngerð. Samferðslumálaráðið heldur, at tað er ikki neyðugt at gera 

nevndu kunngerð.  
 

Løgtingsgrannskoðararnir átalaðu, at farið var út um heimildina til at hava rakstrarútreiðslur fyri 

2 mió.kr., og at Barsilsgrunnurin hevði rindað meirnýtsluna uttan játtan.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er ikki nøktandi, at tilmælini frá løgtingsgrannskoðarunum, 

sum eru samtykt í Løgtinginum, eru ikki tikin í álvara. 

 

2.9 Fíggjarstøða 

Útreiðslur av rentu, kursi og lánsbýti (s. 160 í fylgiskjali 2) 

Bókaðu útreiðslurnar av norskum láni á 550 mió.NOK vóru í 2017 næstan 10% av lánsútgjald-

inum. Lánið fellur til gjaldingar í 2032. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott, at lántøkan hjá landinum er trygg, og at endur-

fíggingarváðin ikki er ov stórur. Rentan síðstu árini hevur verið søguliga lág. Tað er tí ørkymlandi, 

at kostnaðurin av einum láni, sum hevur longri afturgjaldstíð enn onnur lán hjá landinum, er so 

mikið høgur.  

 

Rentur o.a. av brævalánum - flyta frá vanligum rakstri og millum høvuðskontur (s. 162 í fylgiskjali 2)  

Sambært landsroknskapinum vóru rentuútreiðslur o.a. 80 mió.kr. í 2017. Av hesum eru 60 mió.kr. 

fluttar undir Frávik frá játtan til rentur, soleiðis at rentur o.a. undir høvuðskontu 20.50.1.01. 

Rentur at gjalda samsvara við játtanina uppá 20 mió.kr. 

 

Í fíggjarlógini 2017 er eingin § 80 og tíansheldur nøkur játtan. Til renturnar undir § 20 er heldur 

eingin átekning um at flyta millum høvuðskontur í samsvari við § 13 í játtanarskipanini. § 80 er 

partur av RLÚ II saman við óvanligum inntøkum og útreiðslum. 

 

Landsgrannskoðanin vísir á, at eitt høvuðsendamál við fíggjarlógini og landsroknskapinum er at 

halda saman tað, sum er brúkt ella rátt yvir, í mun til tað, sum er samtykt. Tað eigur at vera sjónligt 

fyri hvørja høvuðskontu sær. Landsgrannskoðanin ivast í, um tað er rætt at javna ella flyta millum 

høvuðskontur, soleiðis at nýtslan samsvarar við játtanina. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda ikki, at roknskapurin verður rættari av at skráseta rentur á fleiri 

høvuðskontur, og ivast eisini í, í hvønn mun rentur kunnu sigast at vera óvanligar.  

 

3 Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum (Fylgiskjal 3) 

Í fylgiskjali 3 “Samandráttur av frágreiðingum frá privatum grannskoðarum” er kunnað um við-

merkingar í grannskoðanarfrágreiðingum frá privatu grannskoðarunum. Løgtingsgrann-

skoðararnir vilja serliga vísa á hesar viðmerkingar: 

 

3.1 Ognir og útbúnaður 

Grannskoðarar hjá fleiri stovnum mæla enn eina ferð til, at støðisogn verður skrásett í landsrokn-

skapinum í samsvari við roknskaparkunngerðina. Hjá Listasavninum mælir grannskoðarin 

framvegis til, at tryggingarnar verða dagførdar í mun til allar skaðatilburðir, og somuleiðis til at 

gjøgnumganga trygdarfyriskipanirnar fyri fysisku trygdina av bygningi, leysafæ og listaverkum. 
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3.2 Lønir og starvsfólkaskyldur 

Hóast flestu lønir hjá almennum stovnum verða avgreiddar umvegis lønarskipanina hjá Gjald-

stovuni, hava grannskoðarar fleiri viðmerkingar og tilmæli til einstøku stovnarnar, m.a.  
 

tilmæli um: 

· at stovnar lata starvsfólkum nøktandi og dagførd setanarskriv, 

· at tryggja rættar lønir, m.a. við nøktandi skjalprógvi í málunum, 

· at goyma skjalprógv um áseting av starvsaldri og lønarflokki á skipaðan hátt og 

· at leiðandi starvsfólk ikki góðkenna egnar tímar í VaktPlan 
 

og viðmerkingar um: 

· at starvsfólk fáa aðrar lønarsamsýningar enn tær, ið framganga av sáttmála millum fakfelag 

og Fíggjarmálaráðið, 

· at dagførd váttan er um fulltíðarstarv á øðrum sjúkrahúsi, áðrenn yvirtíð verður goldin frá 1. 

tíma og 

· at stovnur hevur rindað fyri húsaleigu uttanlands fyri starvsfólk undir útbúgving. Tað er at 

meta sum lutvíst fríur bústaður. 
 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á, at meginparturin av útreiðslunum hjá almennum stovnum 

er lønir, og umráðandi er at hava góðar og tryggar mannagongdir á økinum. 

 

3.3 Roknskaparreglugerðir o.a. 

Hjá fleiri stovnum er roknskaparreglugerðin ikki dagførd ella ikki góðkend av aðalráðnum.  

Løgtingsgrannskoðararnir vísa á, at roknskaparreglugerðin er týðandi stýringaramboð hjá leiðslu 

og stovni. Er ongin reglugerð, ella svarar hon ikki til veruligu viðurskiftini, økist váðin fyri skeiv-

leikum, og fíggjarstýringin verður fongd við óneyðugum veikleikum. Løgtingsgrannskoðararnir 

átala, at aðalráð og stovnar ikki taka arbeiðið við roknskaparreglugerðum í størri álvara. 

 

3.4 Uppseting av roknskapi o.a. 

Stovnar við egnari búskaparskipan skulu vátta, at skrásetingar í Búskaparskipan landsins eru í 

samsvari við egna búskaparskipan. Í samandráttinum sæst, at tølini í roknskapunum fyri 

stovnarnar ikki altíð eru tey somu sum í Búskaparskipan landsins.  

 

Kringvarp Føroya hevur síðani 2014 við loyvi frá Fíggjarmálaráðnum viðgjørt spæliinntøkur sum 

fremmanda fígging og hevur tí støðlað 16,5 mió.kr. Ráðið sigur, at talan er ikki um at flyta um ár, 

men eina restfígging.  

 

Játtanin til útbygging av Landssjúkrahúsinum fevnir lutvíst um sjálva útbyggingina og lutvíst um 

viðlíkahald. Grannskoðarin vísir á, at ein veikleiki í fíggjarligu stýringini er, at í Búskaparskipan 

landsins verður ikki skrásett, hvørjum byggiroknskapi útreiðslurnar viðvíkja.  

 

Húsalánsgrunnurin hevur valt at fylgja einstøkum ásetingum í ársroknskaparlógini. Grunnurin 

hevur eisini broytt avskrivingarhátt á íbúðarognum. Grannskoðarin hevur staðfest, at uppgerðirnar 

hesum viðvíkjandi ikki altíð eru rættar, og mælir til, at tær verða gjøgnumgingnar og møguligar 

rættingar framdar. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at enn eru fleiri roknskapir, sum ikki eru í samsvari við lands-

roknskapin.  

 

3.5 Umsiting av kassum og peningastovnskontum 

Allar útgjaldingar skulu fara um Búskaparskipan landsins. Fær stovnur loyvi til egnan kassa ella 

peningastovnskontu, galda ymiskar reglur um rætta umsiting. Grannskoðarar hava viðmerkingar 

og tilmæli til fleiri stovnar, m.a.: 

· At allar peningastovnskontur og kassar eiga at vera skrásett í landsroknskapinum 
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· At tað áliggur stovnsleiðaranum at gera ófráboðað kassaeftirlit 

· At útgjøld og flytingar eiga at gerast av minst tveimum heimilaðum persónum í felag 

· At kassauppgerðir verða gjørdar regluliga, og inngjøld og útgjøld skrásett neyvt 

· At øll skjøl verða hjáløgd til skrásetingar í Búskaparskipan landsins og ikki bert kontuavrit 

·  At leiðslan tryggjar, at lønarforskot ikki verða goldin kontant, men at lønir einans verða 

fluttar umvegis lønarskipan 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á, at í roknskaparkunngerðini eru greiðar ásetingar um 

gjaldingar o.t. Talan er eisini um viðurskifti, sum eiga at verða neyvari ásett í roknskaparreglu-

gerðini fyri stovnin. Løgtingsgrannskoðararnir átala, at stovnar ikki halda ásettar reglur um 

gjaldingar. 

 

3.6 Útlán og stuðul 

Búnaðargrunnurin hevur ongar ásetingar um, hvussu nógv grunnurin kann læna einum einstøkum 

lántakara ella lántakararum, sum eru fíggjarliga tongdir hvør at øðrum. Heldur ikki eru greiðar 

reglur um, hvussu stórt gjaldføri grunnurin skal hava. Grannskoðarin vísir á, at grunnurin við 

árslok hevur ov nógv innistandandi á peningastovnskontum, í mun til ásetta markið. 

 

Grannskoðarin hjá Vinnuframa hevur staðfest, at í onkrari verkætlan er stuðul latin í fleiri 

umførum, uttan at tað sæst, at stýrið hevur tikið støðu til tað, og uttan grundgeving í umsóknini. 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á týdningin av, at ásetingarnar verða fylgdar, og at greiðar 

ásetingar eru um, hvussu almennur stuðul og útlán verða veitt.  

 

3.7 Vantandi sundurbýti millum ábyrgdarøki o.a. 

Á fleiri stovnum eru fá starvsfólk í umsitingini, og tí torført ella ikki gjørligt at skipa nøktandi 

skilnað millum uppgávur. Tað hevur við sær størri váða fyri skeivleikum. Grannskoðarar hava 

ikki staðfest óreglusemi, men vísa á, at hóskandi mannagongdir og eftirlit minka um váðan. 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu eins og undanfarin ár vísa á týdningin av, at landsstýrismaðurin 

tryggjar, at stovnar við lítlari umsiting hava skrivligar mannagongdir, sum eftir umstøðunum 

tryggja hóskandi stýring og eftirlit.  

 

3.8 Ferðaútreiðslur o.a. 

Grannskoðarin hjá “Útbúgving av yngri læknum” vísir eins og undanfarin ár á, at til tíðir mangla 

ferðafrágreiðingar, umframt at ferðaseðlar í fleiri førum ikki eru bílagdir í góðari tíð.  

 

Grannskoðarin hjá sjúkrahúsunum mælir til, at endurgjald fyri at nýta egnan bil verður goldið 

sambært rundskrivinum frá TAKS, og annars at fáa greiðu á ásetingum um endurgjald fyri egna 

telefon. 

 

Viðvíkjandi ferða- og uppihaldsútreiðslum hjá ávísum fylgjarum hjá sjúklingum, ið verða sendir 

uttanlands, fyrilá ikki altíð skrivlig frágreiðing og játtan. Grannskoðarin mælir til, at manna-

gongdir verða gjørdar fyri, nær frágreiðing skal fyriliggja fyri slíka ávísing.  

Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á, at í roknskaparkunngerðini eru greiðar ásetingar um 

gjaldingar o.t. Løgtingsgrannskoðararnir átala, at stovnar ikki halda ásettar reglur um gjaldingar, 

og mæla landsstýrismanninum til at tryggja, at umrøddu viðurskifti koma í rætt lag sum skjótast. 

 

3.9 KT viðurskifti 

Nakrir grannskoðarar gera vart við ymisk KT viðurskifti, t.d. mæla teir til, at stovnarnir skulu 

tryggja sær, at trygdaravrit kunnu endurstovnast. Eisini vísa grannskoðarar á týdningin av, at 

serligar telduskipanir, sum ikki eru partur av Landsneti, verða gjøgnumgingnar fyri at tryggja, at 

innbygd eftirlit og uppsetingar eru nøktandi. 

 

Apoteksverkið, sum nýtir umfatandi trygdarskipan, sum í ávísan mun er ment til stovnin, hevur í 

árinum endurskoðað KT váðameting sína og sett í verk ein KT trygdarpolitik.  
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Grannskoðarin hjá Húsalánsgrunninum mælir til, at EG-boligskipanin verður gjøgnumgingin. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott, at fleiri stovnar taka KT-trygdina í stórum álvara. 

Teir mæla samstundis til, at serliga teir stovnar, ið hava skipanir, sum ikki verða umsitnar av KT 

Landsins, hava eina væl skipaða KT trygdarstýring. 

 

3.10 Eftirlit við inntøkum, goymslu o.ø. 

Hjá Apoteksverkinum mælir grannskoðarin eins og undanfarin ár til, at møguleikin at broyta 

útsøluprísir á vørum verður avmarkaður til færri persónar. Ongar broytingar eru gjørdar enn. 

 

Landssjúkrahúsið hevur umleið 2,5 mió.kr. árliga í leiguinntøku. Grannskoðarin mælir til, at ein 

faktura- og debitorskipan verður sett í verk fyri inntøkurnar. Grannskoðarar hjá fleiri stovnum 

mæla til, at mannagongdir verða gjørdar á inntøkuøkinum og viðvíkjandi goymslum. 

Grannskoðarin hjá Klaksvíkar Sjúkrahúsi mælir til at fáa leigusáttmála við røktarheimið, sum 

hevur leigað hølini, síðani eldraøkið varð lagt til kommunurnar. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir vísa á týdningin av, at inntøkur verða kravdar inn sum ásett. Løgtings-

grannskoðararnir mæla til, at skipanir og mannagongdir, sum tryggja hóskandi handfaring av 

inntøkum og goymslum, verða settar í verk. 

 

3.11 Fyrisitingarlig grannskoðan 

Onkrir grannskoðarar hava kannað, um stovnar hava skipaða fyrisiting, at rakstrarætlan verður 

gjørd og samanborin við roknskapin, og at stovnarnir gera ymiskar skrásetingar, hagtøl o.a.  

 

Í fleiri førum hava stovnar mannagongdir fyri tilboðsfyrispurningum og útboði í sambandi við 

keyp av vørum og tænastum; summir teirra upplýsa, at teir hava serlig atlit at taka. Hetta er 

galdandi fyri m.a. Kringvarpið og Landssjúkrahúsið. 

 

Grannskoðararnir mæla til at gera skrivligar mannagongdir viðvíkjandi frávikum frá 

rundskrivinum. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað vera gott, at dentur verður lagdur á munagóða fyrisiting, og 

mæla til, at skrásetingar, hagtøl o.a. verða nýtt at eftirmeta nýtsluna av tilfeingi.  

 

3.12 Almenn gjøld 

Grannskoðarar hjá onkrum stovnum vísa á, at ongin ella bara lutvís avstemman er gjørd av meir-

virðisgjaldi, t.d. hjá Kringvarpi Føroya og Apoteksverkinum. Grannskoðarin hjá Kringvarpinum 

mælir eins og undanfarin ár til at fáa í lag mannagongdir, sum tryggja, at royalty skattur verður 

goldin í samsvari við galdandi reglur. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til, at meirvirðisgjald altíð verður avstemmað mótvegis sølu og 

keypi, so tryggjast kann, at bókhald og avrokning verða røtt. 

 

3.13 Viðlíkahaldsskylda 

Sambært leigusáttmálanum hjá Sjúklingahotellinum Tórshavn hevur Føroya landsstýri viðlíka-

haldsskyldu bæði innan- og uttanveggja. Grannskoðarin mælir til, at Sjúklingahotellið við jøvnum 

millumbilum ger eina grundaða meting av viðlíkahaldsskylduni mótvegis útleigaranum. 

Løgtingsgrannskoðararnir taka undir við tilmæli grannskoðarans, um at fyribyrgja, at viðlíkahalds-

skyldan kann hava við sær óneyðuga meirnýtslu í komandi árum. 
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3.14 Uppfylging av grannskoðaratilmælum 

Fleiri av grannskoðarunum hava í sínum frágreiðingum gjørt vart við viðurskifti, ið hava verið 

afturvendandi í fleiri ár. Í grannskoðanarprotokollunum hjá millum øðrum Kringvarpinum, Lands-

sjúkrahúsinum og Klaksvíkar Sjúkrahúsi eru yvirlit, ið vísa viðurskifti, sum hava verið átalað 

síðani 2011, uttan at stórvegis er gjørt við tey. 

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at viðmerkingar og tilmæli frá grannskoðaranum ikki verða tikin 

í álvara og fylgd upp. 

 

3.15 Fyrivarni 

Ein grannskoðari skal taka fyrivarni í grannskoðanarátekningini, um roknskapurin hevur týðandi 

feilir ella manglar, ella um grannskoðarin ikki fær nóg góð prógv fyri, at roknskapurin er uttan 

týðandi feilir. 

 

Viðvíkjandi “Viðgerð uttanlands” hevur ein veitari í apríl 2018 sent eykarokningar fyri 7,2 mió.kr. 

fyri 2016 og 2017, sum ikki eru tiknar við í roknskapin hjá stovninum. Samstundis eru 1,7 mió.kr. 

ov nógv settar av í roknskapinum viðvíkjandi gjaldi fyri fjórða ársfjórðing til ein annan veitara. 

Grannskoðarin tekur fyrivarni fyri skeivu tíðaravmarkingini.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er álvarsmál og als ikki nøktandi, at grannskoðarin hjá 

Serviðgerð uttanlands má taka fyrivarni (pkt. 5.4). 

 

 

---- 

 

 

Løgtingsgrannskoðararnir, 06. november 2018 

 

 

 

________________________________ ___________________________________ 

 Jónleif Johannesen, formaður        Óluva Klettskarð, næstformaður 

 

 

 

________________________________  

 Joen Magnus Rasmussen  

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Frágreiðing um frávik millum játtan og nýtslu 2017 

Fylgiskjal 2: Ársfrágreiðing 2017 frá Landsgrannskoðanini 

Fylgiskjal 3: Samandráttur av frágreiðingum frá privatu grannskoðarunum 2017 

Fylgiskjal 4: Landsroknskapurin 2017 


