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Løgtingið
Fíggjarnevndin
Tinghúsveg 3
100 Tórshavn

Dagfesting: 23. november 2018
Tygara ref.:
Máltal.: 16/01740-235

Bráðfeingis og samlaður tørvur til byggingina av Skúladeplinum í Marknagili
Í sambandi við skundmálið um eykajáttan og broyting í verklagslóg um Skúladepil í Marknagili,
skrivaði Mentamálaráðið í uppriti, latin Løgtinginum tann 4. november 2018, soleiðis: “Landsverk
upplýsir, at í verandi løtu er sera trupult at siga, um fleiri ókendar og ikki fráboðaðar útreiðslur
verða staðfestar í sambandi við hesa byggiverkætlanina, tí endalig uppgerð er ikki fingin frá øllum
arbeiðstøkum. Talan er tí um best møguligu metingina í verandi støðu”.
Í viðgerðini av málinum ynskti Fíggjarnevndin at fáa eitt samlað yvirlit yvir økta fíggjarliga tørvin
í sambandi við hesa byggiverkætlan. Landsverk metti, at skundmálið kundi útsetast í 2 vikur og
fór beinanvegin í gongd við at fáa eitt samlað yvirlit til vega.
Mentamálaráðið fekk 19. november 2018 svar frá Landsverk, sum er viðlagt. Í uppgerðini eru tvey
fylgiskjøl.
Fylgiskjal A vísir endauppgerðir og manglar av verandi arbeiðum. Har er ein meirtørvur á 1,2
mió. kr., soleiðis, at tær 18,7 mió. kr., sum vóru í fyrru uppgerðini verða til 19,9 mió. kr.
Fylgiskjal B eru “Krøv og ynski, sum eru komin afturat t.e. upp til og eftir at skúlin var handaður
Mentamálaráðnum og tikin í nýtslu”. Sum tað framgongur av listanum, er talan um
myndugleikakrøv, atkomuviðurskifti v.m. sum áttu at verið við í upprunaligu verkætlanini,
umframt staðfestan tørv í sambandi við nýtsluna av skúlanum. Yvirlitið er skipað í 4 raðfestingar,
sum eru gjørdar í samráð við leiðslu skúlans.
Mentamálaráðið hevur síðani biðið Landsverk eftirkanna og formliga staðfesta
myndugleikakrøvini neyvari. Í skrivi tann 22. november boðar Landsverk frá, at fundur hevur verið
við bygnings- og brunamyndugleikan, t.e. Tóshavnar kommunu, har tey hava gjøgnumgingið
fylgiskjalið í mun til, hvat av hesum eru myndugleikakrøv ella krøv í mun til nýtsluloyvi. Frásøgn
frá fundinum við fylgiskjali er viðløgd.
Niðurstøðan frá fundinum er, at 7,0 mió. kr. av tí, sum er lýst í fylgiskjali B viðvíkja
myndugleikakrøvum og krøvum til nýtsluloyvið. Sambært Landsverk kann hetta tískil ikki bíða.
Byggi- og brunamyndugleikin hevur eisini váttað hetta.
Innan fyri tað undirvísingarliga øki á skúlanum er eisini bráðfeingis tørvur, sum er nevndur í
fylgiskjali B. Talan er um maskinur innan yrkisútbúgvingarøkið, sum enn ikki eru settar til. Tað
ber tí ikki til at undirvísa innan økið. Talan er um arbeiði, sum kosta 1,5 mió. kr. til tað mest
átrokandi.
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Mælt verður til, at myndugleikakrøv fyri 7,0 mió. kr. og tilseting av maskinum fyri 1,5 mió. kr.
verða gjørd sum partur í skundmálinum. Talan er um íalt 8,5 mió. kr.
Mælt verður til, at upphæddin á 18,7 mió. kr. verður hækkað til 28,4 mió. kr.. Av hesi upphæddini
eru 14,3 mió. kr. staðfestar meirútreiðslur, meðan 14,1 mió. kr. er øktur fíggjartørvur fyri at gera
bráðfeingis arbeiði liðugt sum skjótast.
Í fylgiskjali B er harumframt nógv, sum eftir røttum áttu at verið við í upprunaligu verkætlanini
hjá Landsverki ella nýggj ynski hjá skúlanum eftir at bygningurin er tikin í nýtslu. Íalt er talan um
17,6 mió. kr.. Mælt verður ikki til, at henda upphæddin er við í hesum skundmálinum, men at ein
nærri fyrireiking verður gjørd sum skjótast og arbeiði lagt væl til rættis.
Mentamálaráðið fekk at vita frá Landsverk, at onkrir snøklar fóru at verða eftir, tá ið flutt var inn
í skúlan fyrst í august mánaði í ár. Upplýst var eisini, at játtanin fór at halda. Støðan, sum nú er
íkomin, kemur sera óvart á Mentamálaráðið, og tað er sera umráðandi, at tey, sum hava sína
dagligu gongd í skúlanum, verða nervað sum minst av íkomnu støðuni. Glasir hevur um 1500
næmingar og yvir 200 lærarar, sum hava sína dagligu gongd í bygninginum. Tað er sera
umráðandi, at øll manglandi viðurskifti verða fingin í rættlag sum skjótast.
Landsverk hevur boðað Mentamálaráðnum frá, at tað er sera umráðandi, at skundmálið um
eykajáttan verður avgreitt beinanvegin, um ikki kostnaðurin skal blíva enn hægri, av tí at
sáttmálabundin arbeiði eru steðgað, og arbeiðstakarar krevja endurgjald, umframt at tað verður
dýrari at byrja aftur.
Vinarliga
Mentamálaráðið

Rigmor Dam
landsstýriskvinna

+Fylgiskjøl
1. Fylgiskjal A – Notat til Mentamálaráðið
2. Fylgiskjal B – Notat til Mentamálaráðið
3. Notat frá LV til MMR, dagfest 19. nov. 2018
4. Frásøgn frá fundi millum Landsverk og Tórshavnar kommunu 22. nov. 2018
5. Fylgiskjal B – myndugleikakrøv
6. Samskifti um tilseting av maskinum
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