
Mentamálaráðið  
 

 

Løgtingið 

 

Dagfesting: 26. februar 2019 

Mál nr.: 16/01740-296 

Málsviðgjørt: TH/OS 

Eftirkannað: 29.01.2019  

 

 

Løgtingsmál nr. 120/2018: Uppskot til løgtingslóg um at byggja skúladepilin í Tórshavn 

lidnan 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

at byggja skúladepilin í Tórshavn lidnan 

 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at skipa fyri, at skúladepilin í Tórshavn 

verður gjørdur liðugur. 

Stk. 2. Byggiútreiðslurnar kunnu í mesta 

lagi verða 14,4 mió. kr. 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og fer úr gildi 31. 

desember 2019.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

Landsverk boðaði í oktober 2018 Mentamálaráðnum frá, at tað fór at verða 18,7 mió. kr. dýrari 

enn væntað at byggja skúladepilin lidnan. Landsverk upplýsti, at talan var um ta best møguligu 

metingina í verandi støðu. Eitt skundmál bleiv lagt fyri Løgtingið um at játta hesa upphædd, 

fyri at arbeiðið ikki skuldi steðga upp.  

 

Í viðgerðini av málinum ynskti Fíggjarnevndin at fáa eitt samlað yvirlit yvir økta fíggjarliga 

tørvin í sambandi við hesa byggiverkætlan. 

 

Ein samlað uppgerð bleiv gjørd saman við leiðsluni í skúlanum, sum vísti tørv og ynski til eina 

samlaða upphædd á 46 mió. kr. Av samlaðu upphæddini høvdu 17,6 mió. kr. ikki bráðskund 

og skal viðgerast nærri. 

 

Tann parturin, sum hevði bráðskund var 28,4 mió. kr., harav 14,25 mió. kr. vóru staðfestar 

meirútreiðslur, sum longu eru brúktar og tískil brúktar uttan fíggjarliga heimild. Í januar 2019 

er staðfest, at meirnýtslan í 2018 er munandi størri. 

 

Umbøn um eykajáttan, umframt uppskot til broyting í verklagslógini vóru løgd fyri Løgtingið, 

men vóru ikki avgreidd áðrenn ársenda, og verklagslógin fór tí úr gildi.  

 

Á løgtingsfíggjarlógini fyri 2019 vóru játtaðar 14,4 mió. kr. til at byggja skúladepilin lidnan, 

og tørvur er tí á at samtykkja eina verklagslóg so materiell heimild fæst at brúka hesa upphædd. 

 

Upphæddin er til hesi endamál: 

• Endauppgerð og manglar av verandi arbeiðum fyri í alt 5,65 mió. kr. 

• Krøv og ynski, sum eru komin afturat frá skúlanum við raðfesting 1 fyri tilsamans kr. 

7,015 mió. kr. 

• Arbeiðið at seta upp maskinur til yrkisútbúgvingarøkið fyri 1,5 mió. kr. 

 

Umframt hesi arbeiðir er ymiskt annað, sum eftir røttum átti at verið við í upprunaligu 

verkætlanini. Hetta er ikki tikið við hesaferð, men verður fyrireikað nærri, og arbeiðið lagt væl 

til rættis, so tað væntandi kemur við til komandi eykajáttan. Enn er óvist, hvussu stór játtan 

krevst til hetta. 

 

Síðani ársskiftið hevur verið arbeitt við at seta arbeiðir í gongd, sum játtan er veitt til á 

fíggjarlógini fyri 2019, men innan fyri eitt mark á 10 mió.kr.. Hetta er markið fyri, tá ið 

verklagslóg skal fyriliggja. Tað ber ikki til at seta arbeiðir í gongd fyri samlaðu játtanina á 14,4 

mió.kr.. Landsverk hevur samstundis arbeitt við at gera eina samlaða uppgerð av tørvinum. 

Henda uppgerð fyriliggur ikki enn, men fyri at ætlaðu arbeiðini, sum játtan er veitt til, kunnu 

setast í verk, verður hetta uppskotið til verklagslóg lagt fram nú. Øll arbeiðini, sum eru á 

viðløgdu yvirlitum kunnu helst ikki verða gjørd, av tí at metingarnar av kostnaðinum av 

nøkrum av teimum størru arbeiðstøkunum hava verið dýrari enn mett. Raðfest verður innan 

fyri verandi fíggjarkarm.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Eingin galdandi verklagslóg er fyri skúladepilin í Tórshavn. Løgtingslóg um at byggja 

skúladepil í Tórshavn, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 141 frá 27. oktober 2017 fór úr 

gildi tann 31. desember í 2018. 

http://mió.kr/
http://mió.kr/
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1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at fáa til vega neyðuga materiella lógarheimild samsvarandi 

játtanarskipan landsins til at halda eina útreiðslu áljóðandi 14,4 mió. kr. orsakað av øktum 

byggikostnaði til at gera byggingina lidna. 

 

1.4. Ummæli 

Uppskotið er grundað á viðlagdu upplýsingar frá Landsverki. Mentamálaráðið hevur samskift 

við Landsverk, hvørt Landsverk hevur nakað at leggja afturat uppskotinum, ið hevur týdning 

fyri tingsins meting av málinum. Landsverk hevur einki av týdningi at leggja afturat 

uppskotinum, men hevur tó viðmerkt, at trygd kann ikki veitast fyri, at fleiri arbeiðir og ynskir 

ikki fara at stinga seg upp seinni. 

 

Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá Fíggjarmálaráðnum, ið ikki hevur gjørt viðmerkingar. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Útreiðslurnar av lógaruppskotinum eru samlað 14,4 mió. kr., ið eru til økta byggikostnaðin, 

sum er staðfestur undir liðuggerð av byggiarbeiði og veiting av maskinum og innbúgvi. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógaruppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Mett verður ikki, at uppskotið er viðkomandi fyri hesar tvørgangandi sáttmálar: 

 

1) Evropeiska mannarættindasáttmálan, EMRS, “Anordning nr. 136 af 25. februar 2000 om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om den europæiske menneskerettighedskonvention”. 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar við lóg tann 1. mai 2000. 

 

2) Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, ið áleggur 

limalondunum at menna og fremja politikk, lógir og fyrisitingarlig mál, ið skulu tryggja 

rættindi hjá fólki, ið bera brek. 

 

Sáttmálin varð settur í gildi fyri Føroyar tann 23. august 2009 við “Bekendtgørelse nr. 35 

af 15. september 2006 om rettigheder for personer med handicap”. 

 

2.9. Markaforðingar 

Ongar kendar marknaforðingar eru á økinum 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið viðvíkur hvørki revsing, útpanting ella øðrum størri inntrivum. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið viðvíkur hvørki skattum ella avgjøldum. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið viðvíkur ikki gjøldum. 
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2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lóggaruppskotið áleggur hvørki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur ongar heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir landsstýrinum 

ella til kommunurnar. Lógin er einans materiel lógarheimild samsvarandi játtanarskipan 

landsins til at økja verandi játtan til tey í lógini nevndu endamál. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Heimilað verður, at landsstýrismaðurin brúkar 14,4 mió. kr. til at byggja skúladepilin í 

Tórshavn lidnan.  

 

Til § 2 

Ásett verður, at lógin kemur í gildi beinanvegin, hon er kunngjørd, og fer úr gildi aftur við 

ársenda.  

 

 

 

 

 

 

Mentamálaráðið, 6. mars 2019 

 

 

Hanna Jensen 

landsstýrismaður 

 

/ Poul Geert Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Yvirlit frá Landsverk yvir uppgávur og kostnað 

 


