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løgtingsmáli nr. 178/2018: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri apríl 2019-3 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Kristina Háfoss, hevur lagt málið fram 1. mai 2019, og 

eftir 1. viðgerð sama dag er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 2. mai 2019. 

 

Við hesi eykajáttan verða 9,5 mió. kr. játtaðar til liðugtgerð av Glasi og til ymsar tillagingar í 

bygninginum. Talan er um mest átrokandi partin av liðugtgerðini. Landsverk hevur nú 

gjøgnumgingið manglar, ið eru staðfestir á Glasi. Talan er um arbeiðir, ið núverandi 

byggileiðsla hevur staðfest ikki eru gjørd og eru til ampa fyri virksemið hjá skúlanum.  

Landsstýrið hevur mett um hesi, og valt at biðja um játtan á 9,5 mió. kr. afturat til Glasir. 

Saman við tí játtan, ið longu er veitt á fíggjarlógini fyri 2019, verða samanlagt veittar 14,4 + 

9,5 = 23,9 mió. kr. til liðugtgerð av Glasi í 2019. Hetta skal tryggja, at alt arbeiði, ið verður 

mett neyðugt fyri, at nýtsluloyvið skal veitast endaliga, eitt nú tá umræður at fáa uttanumøkið 

gjørt, og hartil at nøkur ynski um aðrar tillagingar, fyri at gera skúlan betri, kunnu verða 

framd, eitt nú eina betri høvuðsinngongd og hóskandi gardinur, ið skerma fyri sólarljósi, tá 

hetta er neyðugt.  Í tann mun, at enn fleiri tillagingar ynskjast, verður mett um hesar í 

sambandi við raðfestingar á komandi játtanum. 

Undir viðgerðini hevur Fíggjarnevndin fingið eitt yvirlit frá landsstýrismanninum í 

skúlamálum, Honnu Jensen, har eykajáttanin verður skift á tey einstøku arbeiðini, ið skulu 

gerast, so at tað sæst neyvt, hvussu nógv verður játtað til hvørt endamál. 

Í frágreiðing Landsgrannskoðanarinnar um meirnýtsluna av verkætlanini at byggja Skúladepil 

við Marknagil, stendur tað á síðu 41 skrivað soleiðis um Løgtingsmál nr. 16/2016: Uppskot 

til eykajáttanarløgtingslóg fyri september 2016: 

“Okkara niðurstøða er, at umbønin um eykajáttan var ikki grundað á eina veruliga meting 

av, at upphæddin til grøna orkuloysn fór at mangla í, fyri at bygningurin kundi gerast liðugur 

og hitast við grønari orku. Hækkingin líkist heldur einari umbøn um at fáa størri likividitet til 

byggingina.”. 

Vísandi til hesa niðurstøðu Landsgrannskoðanarinnar, heitir Fíggjarnevndin á 

landsstýrismannin at tryggja, at játtanin verður brúkt samsvarandi yvirliti, ið er latið nevndini 

undir viðgerðini av málinum. 

Nevndin heldur tað hava stóran týdning, at næmingar og starvsfólk á Glasi hava best 

hóskandi umstøður at virka í, og tekur tí undir við, at tað, sum er neyðugt fyri at fáa 

nýtsluloyvi, verður gjørt skjótast til ber, umframt at ynski um avgerandi funktiónskrøv verða 

framd, eitt nú betran av høvuðsinngongdini og uppseting av gardinum, ið skerma fyri 

sólarljósi, so tað ikki longur verður til ampa fyri undirvísingina. 



Við árslok 2018 vóru tilsamans brúktar 696 mió. kr. til at byggja Skúladepilin við Marknagil. 

Játtaðar eru aðrar 14,4 mió. kr. í fíggjarlógini fyri 2019. Við hesi eykajáttan verður samlaði 

kostnaðurin sostatt 719,9 mió. kr. 

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

at samtykkja uppskotið. 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 3. mai 2019 
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