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løgtingsmáli nr. 68/2018 Uppskot til samtyktar um grannskoðan av almennum roknskapum 

 

Løgtingsgrannskoðararnir, Jónleif Johannesen, Óluva Klettskarð og Joen Magnus Rasmussen hava 

lagt málið fram 2. november 2018, og eftir 1. viðgerð 15. november er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 25. og 29. januar 2019. 

 

Grannskoðararnir vísa á, at nøkur av teimum afturvendandi átøkunum eru vorðin betri seinnu árini, 

tó eru týðandi manglar, tá talan er um at halda játtanarreglurnar, og manglandi avgerðir hjá 

landsstýrismanninum í Samferðslumálum í samband við, at Landsverk skuldarbindur landið, eins og 

fyrivarni verður tikið fyri roknskapinum hjá Viðgerð uttanlands. 

Serliga leggja grannskoðararnir dent á, at týðandi játtanarreglur verða ikki tiknar í álvara.  

- Fróðskaparsetrið hevur bókað 1 mió. kr. í 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 Granskingargrunninum 

skal falla aftur til landskassan. 

Hetta eru viðurskifti, ið als ikki kunnu góðtakast, og er tað avgerandi fyri fíggjarstýringina hjá 

landinum at syrgja fyri, at hetta ikki hendir aftur. Tað er ábyrgdin hjá avvarðandi landsstýrismanni 

og í síðsta enda løgmanni at tryggja, at hetta verður fingið í rættlag beinanvegin. 

Eisini vísa løgtingsgrannskoðararnir á ov høgt settar inntøkur á fleiri játtanum, og serliga gera teir 

vart við játtanina til sølu av almennum bygningum, sum verður sett alt ov høgt. 

Fíggjarnevndin átalar harðliga, at so stórt ósamsvar er ímillum ætlaða og avgreidda sølu av 

almennum bygningum. 

Við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fíggjarnevndin, 1. februar 2019 

 

 

 Bárður Nielsen Ruth Vang  Helena Dam á Neystabø 
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