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1 Inngangur 

Sambært § 7 í Ll. nr. 25 frá 21. apríl 1999 “um grannskoðan av landsroknskapinum 
v.m.” fevnir roknskapargrannskoðanin m.a. um árliga landsroknskapin, t.e. roknskapir 
fyri virkseminum hjá landsumsitingini og hjá landsstovnum o.ø. umframt roknskapir hjá 
øðrum stovnum, hvørs rakstrarætlan er tikin við í játtanarlóg. 
 
Hjá nøkrum landsstovnum er tað við lóg, kunngerð ella viðtøkum ásett, at grann-
skoðanin skal verða útint av løggildum ella skrásettum grannskoðara. Í øðrum førum 
verður grannskoðanin útint sambært avtalu ella siðvenju. 
 
Privatir grannskoðarar grannskoða grunnar og sjálvsognarstovnar o.o., hvørs rakstrar-
ætlan er tikin við í fíggjarlógina sum rakstrarjáttan. 
 
Nakrir landsstovnar og -grunnar, sum verða grannskoðaðir av privatum grannskoð-
arum, eru tiknir við í landsroknskapin sum fylgiskjøl undir “eksternir grunnar”.  
 
Sambært § 13 í grannskoðanarlógini kann ein og hvør kunna seg um tær frágreiðingar, 
sum roknskapargrannskoðanin letur løgtingsgrannskoðarunum. Harvið fær almenn-
ingurin eisini innlit í grannskoðanararbeiðið. 
 
Í hesum fylgiskjali hava løgtingsgrannskoðararnir gjørt ein samandrátt úr teimum 
frágreiðingum, sum privatir grannskoðarar hava latið løgtingsgrannskoðarunum í 
sambandi við teirra grannskoðan av stovnum og grunnum, sum eru við í lands-
roknskapinum 2018. 
 
 
 
Argir, 31. oktober 2019 
 
 
Løgtingsgrannskoðararnir 
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2 Fíggjarmál 

2.1 Húsalánsgrunnurin (Eksternur grunnur) 

Grannskoðaravirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2018 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 15.942 19.347  
 Útreiðslur -17.466 -74.838  
 Ársúrslit -1.524 -55.491  

 Støðisogn 497.748 519.034  
 Onnur ogn 123.012 112.343  
 Ogn tilsamans 620.760 631.377  

 Eginogn/javningarkonta 614.199 611.706  
 Skuld o.a. 6.561 19.671  
 Skyldur tilsamans 620.760 631.377  
     

 
     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 14.463 18.157  
 Útreiðslur -15.987 -20.650  
 Ársúrslit -1.524 -2.493  

 Støðisogn 484.364 505.607  
 Onnur ogn 136.968 145.906  
 Ogn tilsamans 621.332 651.512  

 Eginogn/javningarkonta 614.199 611.706  
 Skuld o.a. 7.133 39.806  
 Skyldur tilsamans 621.332 651.512  
     

 
Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum 
Stórur munur er á ársúrslitinum, sum í landsroknskapinum er 55.491 t.kr. í halli, og í 
ársfrásøgnini hjá grunninum er 2.493 t.kr. í halli. Eisini eru stór frávik millum fíggjar-
støðupostarnar í landsroknskapinum og ársfrásøgnini hjá grunninum. 
 
Brot úr nýttum roknskaparhátti 
Ársfrásøgnin fyri Bústaðir er tillagað ársroknskaparlógini og lógini um Húsalánsgrunn-
in. Bústaðir hava valt at fylgja einstøkum ásetingum fyri fyritøkur í flokki B í ársrokn-
skaparlógini1. 
  
Materiell støðisogn verður virðisásett til útveganarvirði, frádrigið samlaðar avskrivingar 
og niðurskrivingar. Grundøki verða ikki avskrivað. Avskrivað verður javnt yvir væntaðu 
brúkstíðirnar og restvirðunum. Avskrivingarnar verða tiknar við í árliga raksturin. 
 
Íbúðarognir verða avskrivaðar eftir annuitetshátti, samsvarandi innanhýsis fíggingar-
leisti hjá grunninum. Tað er ikki samsvarandi ársroknskaparlógini. 
  
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av grunsins ognum, 
skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virksemi grunsins 
í roknskaparárinum 1. januar - 31. desember 2018. 
 

                                                      
1 Ll. nr. 62/2010 “um Húsalánsgrunn” hevur ikki ásetingar um, hvørjar roknskaparreglur skulu nýtast. Heldur 
ikki er grunnurin undantikin at verða tikin við í fíggjarlógina, hóast hann ikki verður tikin við. Sambært § 2 í 
roknskaparlógini galda reglurnar um roknskaparhald landsins fyri stovnar v.m., sum eru við í fíggjarlógini. Í 
grannskoðanarprotokollini stendur, at “ársroknskapurin er uppsettur eftir galdandi løgtingslóg, kunngerð fyri 
grunnin, vanligum praksis og roknskapargrundreglum annars fyri almennar roknskapir”. 

Roknskapartøl í 
landsroknskapinum 
 

Úr ársfrásøgnini 
2018 

Roknskapartøl í 
ársfrásøgnini hjá 
grunninum 
 

Viðmerkingar frá 
løgtingsgrann-
skoðarunum 
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Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Sambært lógarbroytingini í 2011 avráddi stýrið fyri Húsalánsgrunnin, í samráði við 
Fíggjarmálaráðið og Almannamálaráðið, at grunnurin fram eftir skuldi raðfesta sítt 
virksemi eftir at virka sum eitt bústaðapolitiskt amboð, heldur enn sum útlánsstovnur. 
Í tráð við hetta hevur grunnurin gjørt stórar íløgur í leigubústaðir seinastu árini. 
 
Broytingin hevur ávirkað roknskaparligu úrslitini, har skiftið frá útláni og virðisbrøvum 
til materiellar íløgur hevur minkað um fíggjarligu inntøkurnar og økt um avskrivingarnar. 
Hinvegin eru leiguinntøkurnar hækkaðar frá 8,6 mió.kr. í 2017 til 13,2 mió.kr. í 2018. 
Ársúrslitið fyri 2018 er -2,5 mió.kr. samanborið við -1,5 mió.kr. í 2017. Bústaðir vænta 
at fáa eitt minni hall fyri 2019, men at javnvág verður ímillum leiguinntøkur og 
rakstrarútreiðslur í 2020-2021. 
 
Útlánini eru minkað munandi seinastu árini, bæði orsakað av innfrían av eldri lánum 
og orsakað av, at tað ikki legst afturat við nýggjum orkulánum. Útlánini eru fallin frá 
165,8 mió.kr. í 2017 til 133,3 mió.kr. í 2018. Burturleggingarnar ímóti tapi eru drignar 
frá; við árslok 2018 vóru tær 19 mió.kr. 
 
Grannskoðanin 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, ber ikki altíð til at skilja funktiónirnar effektivt 
millum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á leiðslunnar 
umsjón og eftirlit við rakstri, bókhaldi og roknskaparframløgu. Vantandi effektivur 
funktiónsskilnaður, og harvið vantandi effektivt innanhýsis eftirlit, hevur við sær váða 
fyri, at ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda í umsitingini, og harvið kann grunnurin missa 
virðir. 
 
Grannskoðarin vísir á týdningin av, at skrivligar virkismannagongdir eru fyri øll týðandi 
virkisøkir. Hóskandi mannagongdir og eftirlit minka um vandan fyri, at feilir, sum eru 
gjørdir við vilja ella av óvart, koma fyri. Grannskoðarin hevur ikki staðfest óreglusemi, 
men hann kann heldur ikki veita fulla vissu fyri, at tað ikki hendir. 
 
KT 
Grunnurin hevur flutt meginpartin av virkseminum av skrásetingum sínum til KT-
skipanina EG-Bolig. Í gomlu skipanini, sum verður verður røkt av Elektron, er bert 
røktin av útlánunum eftir. 
 
Í sambandi við skiftið til EG-Bolig hevur grannskoðarin í protokollum síðani 2013 mælt 
til, at tað verður raðfest frammarlaga at fáa gjørt/dagført skrivligar mannagongdir fyri 
øll týðandi virkisøki hjá grunninum. Tað eigur at verða gjørt, soleiðis at grunnurin í 
størri mun kann tryggja sær, at skrásetingarnar eru rættar, og at røttu manna-
gongdirnar verða fylgdar. 
 
Bústaðir hava fingið eina ISAE-3402 váttan uppá generellu KT-kontrollarnar hjá 
Elektron, sum viðvíkja útlánspartinum. Niðurstøðan í váttanini er, at kontrollarnir eru á 
haldgóðum støði og hava virkað, sum teir skulu í tíðarskeiðnum 1. januar til 31. 
desember 2018. Eisini eru ISAE-3402 váttanir, type 2, fingnar frá PwC í Danmark um, 
at teir generellu KT-kontrollarnir hjá EG-Bolig hava verið á haldgóðum støði í tíðini 1. 
januar - 31. desember 2018. 
 
Eins og undanfarna ár, mælir grannskoðarin til, at nú EG-Bolig verður mett at vera fult 
integrerað, at tað verður gjørd ein KT-gjøgnumgongd av skipanini, fyri at grunnurin 
kann tryggja sær, at innbygd eftirlit og uppsetingar í skipanini eru á einum nøktandi 
støði og virka eftir ætlan, umframt at skipanin við rapportering til Gjaldstovuna er 
nøktandi. 
 
Fíggjarstøða 
Lán og burturleggingar 
Lánini eru 152.245 t.kr. Húsalánsgrunnurin hevur gjøgnumgingið lánikundar og hevur 
sett 18.964 t.kr. av móti tapi. Tapsvandin er gjørdur upp út frá meting og verandi og 
væntandi fíggjarumstøðum í landinum. Grannskoðarin tekur undir við avsetingunum. 
 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
30. apríl 2019 
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Grunnurin veitti í 2012 eitt lán til Suðuroyargrunnin. Sambært lániavtaluni skuldi 
lániupphæddin, og afturat komandi rentur rindast aftur í seinasta lagi 31. desember 
2016. Lánið er avgreitt við, at ein avhendingaravtala varð gjørd við Betri Banka 24. 
apríl 2018 um yvirtøku av láninum. Samstundis yvirtók Betri banki tað veð, sum 
grunnurin hevur í partabrøvum í Suðuroyar Sparikassa. Lánið var pr. 31. desember 
2017 innroknað við 12.477 t.kr., keypsupphæddin fyri lánið var 12.500 t.kr. 
 
Grunnurin hevur útlán (bjálvingarlán til pensjónistar); øll falla til gjaldingar í tíðar-
skeiðnum frá juli 2019 til februar 2020. Tað er ikki tikin støða til, hvat verður gjørt við 
lánsavtalurnar, tá útlánini falla til gjaldingar. Í hesum sambandi heitir grannskoðarin á 
stýrið um at taka støðu til, hvat verður gjørt við útlánini, tá tey falla til gjaldingar. 
 
Materiell støðisogn 
Tilgongdin av materiellari støðisogn er 58.225 t.kr. í árinum. Leiðslan hevur mett um 
avskrivingarhátt og restvirði. Verkætlanir í gerð verða ikki avskrivaðar, fyrr enn arbeiðið 
er liðugt, og ognin er klár at taka í nýtslu sum íbúðarogn.  
 
Áður hava íbúðarognir verið avskrivaðar javnt yvir væntaðu brúkstíðina við frádrátti av 
restvirðunum. Í 2017 bleiv avskrivingarhátturin broyttur, soleiðis at avskrivað verður 
eftir annuitetshátti, samsvarandi innanhýsis fíggingarleisti hjá grunninum. Grann-
skoðarin hevur staðfest, at uppgerðirnar hava ikki altíð verið rættar, og mælir til at tær 
verða gjøgnumgingnar og at møguligar rættingar verða framdar. 
 
Grannskoðarin vísir á týdningin av, at grunnurin hevur greiðar og fastar mannagongdir 
fyri, nær ogn verður flutt frá verkætlan í gerð til íbúðarogn. Er ogn tikin í nýtslu, 
samstundis sum arbeiði manglar, mælir grannskoðarin til, at grunnurin ger ítøkiliga 
meting av vantandi íløguni og ger eina avseting, soleiðis at ognin verður skrásett sum 
íbúðarogn og avskrivað. 
 
Onnur áogn 

Onnur áogn fevnir um innskot í sjálvsognarstovnar 12,5 mió.kr., MVG 13,1 mió.kr., 
arbeiði á Biskupstorgi 97,6 mió.kr. og annað 0,5 mió.kr. Stýrið hevur samtykt at vera 
við at seta á stovn og seta innskot í sjálvsognarstovnarnar Sólstræti, 500 t.kr., og 
Kráarbrekku, 12.000 t.kr. 
 
Áognin frá MVG stavar frá bygging av íbúðarognum. MVG verður avroknað við ávegis-
gjøldum og endaliga uppgjørt, tá ein verkætlan er liðug.  
 
Verkætlanina á Biskupstorgi eigur Sjálvsognarstovnurin undir Kráarbrekku. Grunnurin 
innroknar virðið á arbeiðinum á Biskupstorgi, frádrigið gjøld frá sjálvsognarstovninum, 
umframt innskot frá grunninum. 
 
Grannskoðarin vísir á, at skuldin, sum Sjálvsognarstovnurin Kráarbrekka hevur til 
Bústaðir, er eisini íroknað byggirentu fyri árini 2016-2018 við ávikavist 780 t.kr. í 2016, 
1.857 t.kr. í 2017 og 2.491 t.kr. í 2018. Samanlagt 5.128 t.kr. Tað er inntøkuført í 
rakstrinum hjá Bústøðum fyri somu ár. 
 
Í skuldini eru eisini knappar 23 mió.kr. í MVG, sum TAKS enn ikki hevur endurgoldið 
Sjálvsognarstovninum. Bústaðir hevur lagt út fyri meirvirðisgjaldið, men enn manglar 
tað at verða gjørt endaliga upp, so avroknast kann til Sjálvsognarstovnin. Eftir 
grannskoðarans meting, er tað Sjálvsognarstovnurin, sum stendur sum byggiharri og 
skal søkja um at fáa MVG’ið endurrindað. 
 
Í februar er avtala gjørd við Sjálvsognarstovnin Kráarbrekka, um at Bústaðir keypir 
bústaðarpartin av Biskopstorgi, meðan Klaksvíkar kommuna keypir veghæddina, sum 
ikki er bústaðarøki. Í keypsprísinum, er eisini tann byggirenta, sum Bústaðir hava 
skuldskrivað Sjálvsognarstovninum Kráarbrekku fyri í byggitíðarskeiðnum. Sostatt 
verður tann parturin av byggirentuni, sum fellur á bústaðarpartin, lagdur omaná virði 
av bústøðunum á Biskupstorgi. Tað ger, at virðið sum skal forrentast av leiguinntøkuni, 
verður nakað hægri enn við øðrum bústaðarverkætlanum, sum Bústaðir hevur, har 
eingin byggirenta verður innroknað. Grannskoðarin hevur fingið upplýst, at leigu-
inntøkan frá Biskupstorgi verður sett eftir sama leisti sum fyri aðrar byggiverkætlanir; 
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t.v.s. uttan innrokning av byggirentu, og tí verður ein minni ójavni í forrentingini av 
Biskupstorgi í mun til aðrar bústaðarognir. Leiðslan metir ikki, at hetta hevur nakað at 
týða, tí tilber at hava ymisk krøv til avkast av ognunum, alt eftir hvørji serstøk viðurskifti 
gera seg galdandi. Havast skal eisini í huga, at ognin er keypt frá 3. manni, har tað 
eisini eru aðrir partar, sum hava verið við til at áseta prísin á ognini. 
 
Grannskoðarin heitir á stýrið um at gera eina ítøkiliga meting av útrokningini av 
forrentingini av Biskupstorgi, har støða verður tikin til, um virðið av ognini er í tráð við 
galdandi meginreglu fyri avkastútrokning, ella um frávik skal gerast, ella um ein niður-
skriving av virðinum av ognini Biskupstorg eigur at verða gjørd í 2019, tá henda 
formliga verður yvirtikin og tikin í nýtslu sum ogn hjá Bústøðum. 
 
Herumframt vísir grannskoðarin á, at tað kann verða ivasamt um meirvirðisgjaldið kann 
endurrindast, um ognin verður seld, áðrenn endaliga er gjørt upp við TAKS hesum 
viðvíkjandi. Grannskoðarin biður stýrið og leiðsluna kanna hjá TAKS, um kravið fyri 
endurrindan av meirvirðisgjaldinum kann flytast frá Sjálvsognarstovninum til Bústaðir 
og Klaksvíkar kommunu í sambandi við eina møguliga sølu, ella um hetta skal gerast 
upp, áðrenn selt verður. 
 
Onnur skuld 
Onnur skuld fevnir m.a. um ov nógv goldið ákontu fyri orkunýtslu og undangjald fyri 
leigu 319 t.kr., skylduga frítíðarløn 455 t.kr. og skyldugt depositum 3.328 t.kr. Grann-
skoðarin hevur gjøgnumgingið listan yvir leigarar, sum eiga depositum til góðar, og 
samanhildið við bókhaldið.  
 
Grunnurin rindar fyri orkunýtslu hjá leigarum, sum ikki hava egnan málara í íbúðini. 
Teir rinda ákontugjøld til grunnin. Tá ið árið er av, ger grunnurin upp ov nógv og ov lítið 
inngoldið frá leigarum.  
 
Grunnurin hevur gjørt skrivligar mannagongdir fyri, hvussu uppgerðirnar verða gjørdar 
við ársenda, og hvussu tað verður avroknað við leigaran, um hesin hevur goldið ov 
nógv ella ov lítið. Grannskoðarin mælir til, at stýrið ger eina meting av, um manna-
gongdirnar eru ílagi, ella um tillagingar skulu gerast. 
 
Vøru- og tænastuskuld 
Við árslok 2018 vóru ognarar 2.479 t.kr. Grannskoðarin hevur gjøgnumgingið ognarar-
listar og samanhildið við bókhaldið.  
 
Annað 
Húsalánsgrunnurin er fevndur av K. nr. 95/2013 “um at lata inn roknskaparupplýsingar 
um alment virksemi til búskaparliga ráðlegging, stýring og eftirlit”. Sambært grann-
skoðaranum eru roknskaparupplýsingar latnar inn fyri árið 2018, januar 2019 og 
februar 2019. Tó skulu nakrar reguleringar og innlatingar til Gjaldstovuna gerast í 
sambandi við endan av ársfrásøgnini 2018. 
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3 Fiskivinnumál 

3.1 Búnaðargrunnurin (Eksternur grunnur) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2018 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 8.604 6.324  
 Útreiðslur -4.956 -7.215  
 Ársúrslit 3.648 -890  

 Støðisogn 296.485 293.937  
 Ogn í umferð 21.279 25.854  
 Ogn tilsamans 317.765 319.791  

 Eginogn/javningarkonta 300.020 299.129  
 Skuld o.a. 17.745 20.662  
 Skyldur tilsamans 317.765 319.791  
     

 
     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 8.604 2.856  
 Útreiðslur -4.956 -6.962  
 Ársúrslit 3.648 -4.106  

 Støðisogn 0 0  
 Ogn í umferð 317.771 315.961  
 Ogn tilsamans 317.771 315.961  

 Eginogn/javningarkonta 300.020 303.070  
 Skuld o.a. 17.751 12.891  
 Skyldur tilsamans 317.771 315.961  
     

 
Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum 
Stórur munur á ársúrslitinum sum í landsroknskapinum er 890 t.kr. í halli, og í ársfrá-
søgnini hjá grunninum er 4.106 t.kr. í halli. Eisini eru stór frávik millum fíggjarstøðu-
postarnar í landsroknskapinum og ársfrásøgnini hjá grunninum. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í 
tráð við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju.  
 
Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Inntøkurnar í 2018 eru 2.856 t.kr. móti 8.604 t.kr. árið fyri, og er tað ein lækking upp á 
5.748 t.kr. Rentuinntøkur av útlánum vóru 3.342 t.kr., av virðisbrøvum og avtaluinn-
lánum var eitt hall 948 t.kr. og rentuinntøkurnar av innistandandi vóru 266 kr. 
 
Rentuinntøkurnar av útlánum lækkaðu við 386 t.kr. Inntøkurnar av virðisbrøvum og 
avtaluinnlánum lækkaðu við 5.260 t.kr., meðan rentuinntøkurnar av innistandandi 
peningi eru so at siga óbroyttar. 
 
Lækkingin í inntøkum stavar sostatt í høvuðsheitum frá gongdini á virðisbræva-
marknaðinum.  
 
Samlaðu rakstrarútreiðslurnar fyri 2018 vórðu 7.147 t.kr. 
 
Úrslitið aftaná avskrivingar og avsetingar móti tapi uppá skuldarar gjørdist eitt hall á 
4.106 t.kr. fyri 2018 í mun til eitt avlop á 3.648 t.kr. fyri 2017.  

Úr ársrokn-
skapinum 2018 

Roknskapartøl í 
landsroknskapinum 

Roknskapartøl í 
ársfrásøgnini hjá 
grunninum 

Viðmerkingar frá 
løgtingsgrann-
skoðarunum 
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Útlánini eru hækkað 586 t.kr., úr 87.680 t.kr. í 88.265 t.kr., og stavar broytingin frá 
einari hækking í útlánum upp á 247 t.kr., samstundis sum avsetingin ímóti tapum er 
minkað við 339 t.kr. 
 
Grunnurin er minkaður úr 105,0 mió.kr. niður í 100,9 mió.kr. og stavar munirin frá 
rakstrarúrslitinum. 
 
Festikontan er vaksin úr 135,7 mió.kr. í 136,2 mió.kr. Høvuðsorsøkin til hækkingina er 
at finna í sølu av almennari jørð fyri 9,4 mió.kr. Hinvegin eru 9,2 mió.kr. fluttar til felags 
festi pulju. Her skal viðmerkjast, at nakað er játtað av festikontu og felags festipulju til 
verkætlanir, sum eru í gerð í løtuni, og verða útgoldnar festarum so hvørt arbeiðið 
verður framt. 
 
Sambært Ll. nr. 66/2011 eru fluttar 54,4 mió.kr. til felags festipulju (9,4 mió.kr. í 2018). 
Mett verður, at tað í størri mun kann koma øllum landbúnaðinum í landinum at gagni, 
við tað at eisini festarar í útjaðaranum, har ofta einki er á festikontu, eisini fáa møgu-
leika at søkja um fígging av felagspuljuni. Tað er staðfest seinastu árini, nú fleiri áhuga-
verdar verkætlanir eru í umbúna. Eisini betrar felags festipuljan um møguleikarnar at 
velta, ikki minst hjá mjólkaframleiðarunum. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Mannagongdir viðvíkjandi virðisbrøvum 
Grannskoðarin hevur í sambandi við grannskoðanina fyri 2018 staðfest feil í virðis-
bræva goymsluyvirliti pr. 31. desember 2017 frá ognarrøktaranum PP Capital Asset 
Management, har tað í einum føri er nýttur skeivur kursur, umframt at tað í øðrum føri 
er nýttur skeivur rentusatsur. Feilurin hevur havt við sær, at ein samlað óstaðfest 
positiv kursjavning upp á 1.004 t.kr. ikki er innroknað í ársroknskapin fyri 2017. 
Samlaða kursjavningin upp á 1.004 t.kr. er tikin við í ársroknskapin fyri 2018. 
 
Um kursjavningin hevði verið innroknað í 2017, hevði rakstrarúrslitið fyri 2017 verið eitt 
avlop upp á 4.652 t.kr. í mun til ársúrslitið sambært ársroknskapinum fyri 2017 upp á 
3.648 t.kr. Hinvegin hevði ársúrslitið sambært ársroknskapinum 2018 verið eitt størri 
hall upp á 5.110 t.kr. í mun til 4.106 t.kr. í halli. 
 
Við tað at omanfyri nevnda rakstrarávirkandi upphædd svarar til umleið 0,3% av 
ognum grunsins metir leiðslan, at hetta er ótýðandi fyri ársroknskapin sum heild. 
 
Grannskoðarin er samdur við leiðsluni í, at upphæddin er ótýðandi fyri ársroknskapin 
sum heild. 
 
Vísandi til feilin í uppgerðunum hjá PP Capital mælir grannskoðarin til at styrkja 
mannagongdirnar í sambandi við skráseting av og eftirlit við keypi, sølu og virðis-
javningum av virðisbrøvum. Mannagongdirnar eiga at verða settar í roknskapar-
reglugerð grunsins. 
 
Áseting av trygdarvirðum í sambandi við niðurskrivingargjøgnumgongd 
Grannskoðarin hevur undanfarin ár mælt til, at Búnaðargrunnurin ger mannagongdir 
sum tryggja, at tað verða gjørd samlað yvirlit, sum vísa samlaðu trygdarvirðini pr. útlán. 
Grunnurin hevur í 2018 gjørt eitt umfatandi arbeiði við at skipa, skráseta og gera upp 
trygdarvirði av øllum ognum, sum grunnurin hevur trygd í. Enn er tó eingin manna-
gongd, sum tryggjar, at tað við jøvnum millumbilum verða gjørd samlað yvirlit, sum 
vísa samlaðu trygdarvirðini pr. útlán. 
 
  

Úr grannskoðanar-
protokolini 29. mai 
2019 
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KT-nýtsla 

KT-nýtsla grunsins er gjøgnumgingin, í tann mun grannskoðarin hevur mett tað 
neyðugt fyri grannskoðanina av ársroknskapinum. Frágreiðing er send Búnaðar-
grunninum 8. mai 2018. Trygdaravrit verður tikið hvønn dag og fráboðan verður send 
Búnaðargrunninum dagliga. EDV-mannagongdirnar hjá Búnaðargrunninum áseta, at 
trygdaravritið skal endurinnlesast tvær ferð árliga, men mannagongdin er ikki fylgd. 
Grannskoðarin mælir tí til at fylgja mannagongdini og við jøvnum millumbili, tó minst 
eina ferð árliga, tryggja at trygdaravrit kunnu endurinnlesast. Grannskoðarin hevur 
fingið at vita, at samskifti hevur verið til veitaran um at fremja restore-test.  
 
Grannskoðarin hevur staðfest, at trygg loyniorð krevjast til tess at fáa atgongd til kervið 
hjá Búnaðargrunninum. Grannskoðarin hevur tó eisini staðfest, at í nøkrum førum 
verða loyniorðini ikki skift javnan. Ásetingar á kervinum hjá Búnaðargrunninum siga, 
at loyniorð skulu skiftast 90. hvønn dag. Grannskoðarin mælir til, at allir brúkarar á 
kervinum hjá Búnaðargrunninum fylgja hesi áseting og skifta loyniorðið við jøvnum 
millumbili. Grannskoðarin hevur fingið at vita, at Búnaðargrunnurin tekur samskifti upp 
við veitaran, og tilmælið væntandi verður loyst í 2019. 
 
Um ársroknskapin 
Virðisbrøv 
Grannskoðarin hevur eftirkannað, at virðisbrævaognirnar eru avstemmaðar og virðis-
ásettar til galdandi kursir. Arbeiðið hevur ikki givið orsøk til viðmerkingar. Tó hevur 
Búnaðargrunnurin við árslok 2018 ov nógv innistandandi á peningastovnskontum í 
BankNordik. Samlaða innistandandi var 14,7 mió.kr. í mun til ásetta markið 10 mió.kr.  
 
Samandráttur 
Aftast í grannskoðanarprotokollini er eitt yvirlit við viðmerkingum og tilmælum. Talan 
er um 5 mál, harav tvey eru frá undanfarnum árum, og trý eru nýggj. Av teimum er eitt 
mál avgreitt, og hini fýra eru opin. 
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4 Mentamál 

4.1 Sernám (Høvuðskonta 7.23.2.02) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkontur 20, 21 og 22). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Sernám    

 Játtan í fíggjarlóg 13.342 14.874  
 Inntøkur 75 121  
 Útreiðslur -14.228 -15.702  
 Ársúrslit -811 -707  

 Sernámsfrøðiligt virksemi í fólkaskúlanum  

 Játtan í fíggjarlóg 39.983 41.485  
 Inntøkur 24 0  
 Útreiðslur -39.627 -39.379  
 Ársúrslit 380 2.106  

 Sernámsfrøðiliga skipanin    

 Játtan í fíggjarlóg 4.754 4.878  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -4.547 -4.075  
 Ársúrslit 207 803  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av úrslitinum av virk-
semi stovnsins í roknskaparárinum 2018 samsvarandi roknskaparhaldi landsins. 
 
Upplýsingar og viðmerkingar til rakstrarroknskapin 
Lønarposturin umboðar um 93% av samlaða kostnaðinum. Grannskoðarin hevur við 
stakroyndum samanhildið lønina hjá nøkrum starvsfólkum við stammkartotekið og 
lønarstigið hjá viðkomandi yrkisfelag. Tað hevur ikki givið orsøk til viðmerkingar. Aðrir 
kostnaðir eru við stakroyndum kannaðir, og ansað hevur verið eftir, at skjølini vóru 
váttað av leiðara stovnsins. 
 
Tað hevur seinastu árini víst seg at verið trupult at halda útgreinaðu játtanirnar. 
Grannskoðarin mælir til at fáa betri samsvar millum játtan og nýtslu, tá viðvíkur lønum 
og kostnaði annars, og at málið verður tikið upp við Mentamálaráðið. 
 

4.1 Skúlin á Trøðni (Høvuðskonta 7.23.2.02) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkonta 23). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 14.788 13.153  
 Inntøkur 872 920  
 Útreiðslur -15.545 -14.024  
 Ársúrslit 115 49  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av úrslitinum av 
virksemi stovnsins í roknskaparárinum 2018 samsvarandi roknskaparhaldi landsins. 
 
  

Roknskapartøl  

Úr rakstrarrokn- 

skapinum 2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
22. mai 2019 

Roknskapartøl 

Úr rakstrarrokn-
skapinum 2018 
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4.2 Tekniski skúli í Klaksvík (Høvuðskonta 7.23.3.05) 

Grannskoðanarvirkið NUMO hevur grannskoðað roknskapin. Niðanfyri eru høvuðstøl 
úr landsroknskapinum 2018 (undirkonta 26). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 22.500 23.563  
 Inntøkur 2.992 3.303  
 Útreiðslur -25.490 -26.344  
 Ársúrslit 2 522  

  
Fíggjarstøða2 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av felagsins ognum, 
skyldum og fíggjarligu støðu tann 31. desember og úrslitinum av virksemi felagsins í 
roknskaparárinum 1. januar - 31. desember 2018 samsvarandi ársroknskaparlógini. 
 

4.3 Granskingargrunnurin (Høvuðskonta 7.23.6.21/eksternur grunnur) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2018 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2017 20183  

 Játtan í fíggjarlóg 7.500 8.300  
 Inntøkur 10.687 3.433  
 Útreiðslur -18.310 -11.769  
 Ársúrslit -123 -36  

 Støðisogn 0 0  
 Onnur ogn 37.142 35.145  
 Ogn tilsamans 37.142 35.145  

 Eginogn/javningarkonta 72 36  
 Skuld o.a. 37.071 35.109  
 Skyldur tilsamans 37.142 35.145  
     

 
Brot úr nýttum roknskaparreglum 
Játtaður stuðul til verkætlanir, ið fevna longri enn inniverandi ár, verður tikin við sum 
skuld. Upphæddin er innroknað til áljóðandi virði. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er somu-
leiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, sum 
stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársrokskapinum eru í tráð við givna 
játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Í 2014 tók Granskingarráðið vegna Granskingargrunnin ímóti fænum úr Sjúkrakassa-
grunninum at umsita sambært Ll. nr. 44/2012. Talan var um reiðan pening og ognina 
í Magnus Heinasonargøtu 20 í Tórshavn. Nevndin fyri Sjúkrakassagrunnin avhendaði 
fæið saman við leiðreglum fyri, hvussu fæið skal brúkast. 
 
Í 2016 tók Granskingargrunnurin ímóti 3 mió.kr. frá nevndini fyri Minningargrunn fyri 
Dánjal Niclasen. Peningurin, skal sambært avtalu og áseting í uppruna viðtøkum nýtast 
til alment endamál, føroyska vinnulívinum at gagni. Í 2018 er øll upphæddin játtað til 
tríggjar vinnu ph.d.-verkætlanir við 1 mió.kr. hvør. Verkætlanirnar verða framdar í sam-
starvi millum eina vinnufyritøku í Føroyum, eitt universitet og við granskingarumhvørvið 
í Føroyum sum heild. 

                                                      
2 Í roknskapinum fyri skúlan er fíggjarstøða, sum javnvigar við 39.091 í 2017 og 39.129 t.kr. í 2018 (allarmest 
bygningur o.a.). 
3 Í roknskapinum fyri grunnin í 2018 javnvigar fíggjarstøðan við 35.023 t.kr. og ársúrslitið er 4 t.kr. 

Roknskapartøl 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 

2018 

Úr ársfrásøgnini 
2018 



12 

 
 
 
 
Roknskaparførsla og innanhýsis mannagongdir 
Fá starvsfólk eru í umsitingini, og tískil er torført at skipa skilnað ímillum uppgávurnar, 
sum annars er treytin fyri einum virknum innanhýsis eftirliti. Mannagongdir eru tó lagdar 
til rættis, sum minka um vandan fyri feilum, og/ella at grunnurin verður fyri missi. 
 
Dagførd roknskaparreglugerð var send til Mentamálaráðið í januar 2012. Mentamála-
ráðið hevur enn ikki formliga góðkent roknskaparreglugerðina. Grannskoðarin er 
kunnaður um, at Granskingargrunnurin fær afturmelding um góðkenning, tá ið endalig 
støða er tikin til m.a. bókingarhátt (sí brotið um stuðulsjáttanina til grunnin). Grann-
skoðarin mælir, eins og undanfarin ár, til at skunda undir at fáa arbeiðið avgreitt. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Stuðulsjáttanin til grunnin 
Árliga játtanin til Granskingargrunnin verður latin til sjálvstøðugt stovnsnummar. 
Higartil hevur játtanin á hvørjum ári verið flutt frá stovnsnummari 131184 til eitt serligt 
stovnsnummar 006030, haðani játtanin hevur verið játtað til verkætlanir og støðlað til 
hvørja einstaka verkætlan, til tørvur er á játtanini, ofta tvørtur um fleiri ár. 
 
Í sambandi við at kunngerð um lógarbundna játtan og stuðulsjáttan varð sett í gildi í 
september 2011, tók ivi seg upp um, hvørt verandi mannagongd er í tráð við kunn-
gerðina. Stjórin fyri grunnin hevur í januar 2012 sett Mentamálaráðnum fyrispurning 
um nevndu viðurskifti, men enn fyriliggur eingin endalig avgerð. Í telduposti í januar 
2012 gjørdi stjórin greitt, at til annað svar fyriliggur, verður hildið fram við verandi 
mannagongdum. 
 
Grannskoðarin er kunnaður um, at Mentamálaráðið í oktober 2013 boðaði Gransk-
ingargrunninum frá, at arbeitt verður við málinum. Eins og undanfarna ár mælir hann 
til, at leiðslan skundar undir at fáa svar frá Mentamálaráðnum. 
 
Játtaður stuðul til verkætlanir 
Granskingarnevndin hevur í 2018 móttikið 33 umsóknir um stuðul úr granskingar-
grunninum. Í árinum er stuðul játtaður til 11 nýggjar verkætlanir, tilsamans 7.952 t.kr. 
Harafturat hevur grunnurin móttikið 4 umsóknir um stuðul av móttikna fænum frá 
Sjúkrakassagrunninum. Stuðul er játtaður til tvær verkætlanir, tilsamans 285 t.kr. 
 
Í árinum er játtaður peningur til 3 verkætlanir á 1 mió.kr. hvør úr Minningargrunni Dánjal 
Niclasen. 
 
Hóast talan er um verkætlanir, ið strekkja seg yvir fleiri ár, verður samlaði stuðulin 
veittur í einum. Útgoldið verður bert fyri eitt ár í senn, og restupphæddin verður inn-
roknað í roknskapinum sum “Skyldur, sum ikki eru endaligar”. Grannskoðarin hevur 
við stakroyndum kannað, um galdandi mannagongdir verða hildnar, tá ið umsóknir um 
stuðul frá grunninum verða viðgjørdar. Gjøgnumgongdin gav ikki orsøk til viðmerkingar 
av týdningi. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi metir leiðslan, at krøvini um sparsemi ikki eru viðkomandi fyri 
stovnin. Tó upplýsir stovnurin, at tey kanna væl í umsóknarumfarinum og rakstrarupp-
gerðunum, at fíggjarætlan og nýtsla fylgja almennum sáttmálum, og at raksturin er 
skynsamur og sparin. Stovnurin førir hagtøl til innanhýsis nýtslu við øllum játtaðum 
verkætlanum, gongdini í verkætlanum v.m. og viðvíkjandi fíggjarstýring. 
  

 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
2. september 2019 
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4.4 Listasavn Føroya (Høvuðskonta 7.24.3.22) 

Grannskoðanarvirkið Menta hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkonta 20): 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 2.234 2.284  
 Inntøkur 1.589 1.417  
 Útreiðslur -3.854 -3.701  
 Ársúrslit -31 0  

  
Fíggjarstøða4 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 

Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, 
skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virksemi stovnsins 
í roknskaparárinum 2018 samsvarandi lógini um landsins almenna roknskaparhald 
v.m. og kunngerðini um roknskaparverk landsins o.t. 
 

Grannskoðanin 
Grannskoðarin mælir til, at tryggingarnar eru dagførdar í mun til allar skaðatilburðir. 
Hann mælir eisini til at gjøgnumganga galdandi trygdarfyriskipanir fyri fysisku trygdina 
av bygningi, leysafæi og listaverkum við hóskandi millumbilum. 
 

Grannskoðarin mælir til at dagføra yvirlitið so hvørt fyri at tryggja, at listaverk o.a. eru 
til staðar, og at broytingar av týdningi eru í skrásetingarskipanini fyri listaognunum, 
sum verða førdar í skrá og verða kannaðar við hóskandi millumbilum og góðkendar av 
leiðslu stovnins. 
 

Grannskoðarin hevur gjøgnumgingið roknskaparreglugerðina fyri stovnin. Reglugerðin 
er ikki dagførd samsvarandi veruligu mannagongdunum. Grannskoðarin heitir á leiðsl-
una um at dagføra reglugerðina og í hesum sambandi meta, um mannagongdirnar eru 
hóskandi í mun til virksemið hjá stovninum.  
 

Leiðslan hevur góðkent og undirskrivað eina starvsskipan í 2018. 
 

Av tí at umsitingin er lítil, er eingin greiður arbeiðsskilnaður ella munadygt eftirlit. 
Grannskoðanin er ikki komin fram á viðurskifti ella ábendingar um óreglusemi. 
 

4.5 Kringvarp Føroya (Høvuðskonta 7.24.4.06) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 20175 20186  

 Játtan í fíggjarlóg -1.600 -1.600  
 Inntøkur 75.984 77.998  
 Útreiðslur -74.265 -76.903  
 Ársúrslit 119 -505  

  
Fíggjarstøða7 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

                                                      
4 Í roknskapinum fyri savnið er fíggjarstøða, sum hevði bygningar og útbúnað fyri 68.500 t.kr. í 2017 og 
68.683 t.kr. í 2018 (fíggjarstøðan er sett upp við st.roknskaparkontum). 
5 Í roknskapinum fyri Kringvarpið eru inntøkurnar 66.848 t.kr., útreiðslurnar 71.568 t.kr., afturført støðlað 
avlop frá 2014 4.720 t.kr. og ársúrslitið 0 t.kr. Undirkonturnar “Talgilding av bandasavninum” og “Lýsingar-
inntøkur” eru ikki við í roknskapinum; játtan til talgilding er 900 t.kr. og útreiðslurnar 892 t.kr.; játtan til lýsingar 
er 2.500 t.kr. og inntøkurnar 2.611 t.kr. 
6 Í roknskapinum fyri Kringvarpið eru inntøkurnar 72.866 t.kr., útreiðslurnar 72.866 t.kr. og ársúrslitið 0 t.kr. 
Undirkonturnar “Talgilding av bandasavninum” og “Lýsingarinntøkur” eru ikki við í roknskapinum; játtan til 
talgilding er 900 t.kr. og útreiðslurnar 900 t.kr.; játtan til lýsingar er 2.500 t.kr. og inntøkurnar 1.995 t.kr. 
7 Í roknskapinum fyri Kringvarpið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 67.637 t.kr. í 2017 og 64.944 t.kr. í 2018 
(mest bygningur v.m. og áogn). Inntøkur frá eydnuspølum verða bert inntøkuførdar í rakstrinum í tann mun, 
tørvur er á tí. Í 2018 vórðu 7.409 t.kr. inntøkuførdar av samlaðu inntøkunum frá gekka-spælinum á 12.686 
t.kr. Støðlaða upphæddin við árslok 2018 er 21.829 t.kr. 

Roknskapartøl 

Úr ársfrásøgnini 2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
27. mars 2019 

Roknskapartøl 
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Brot úr nýttum roknskaparhátti 
Spæliinntøkur verða viðgjørdar sum fremmand fígging sambært § 13, stk. 5, í rokn-
skaparkunngerðini. Tá ið hædd er tikin fyri vanligu inntøkunum frá kringvarpsgjaldi, 
kunngerðum o.ø. og møguligari játtan, verður restin fíggjað av tøkari fremmandari 
fígging. Uppspard upphædd frá fremmandari fígging kann verða samansavnað eftir 
einum ella fleiri árum og kann nýtast eftir einum ella fleiri árum. 
 

Fíggjarmálaráðið og Gjaldstovan meta, at spæliinntøkurnar hjá Kringvarpinum kunnu 
sammetast við fremmanda fígging. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er somu-
leiðis grannskoðarans fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis 
eftirlit, sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í 
tráð við lógir og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Brot úr notu 1 og 10 (fremmand fígging) 
Inntøkur frá eydnuspølum vórðu á fyrsta sinni støðlaðar sum fremmand fígging í 
fíggjarárinum 2014. Í ársroknskapinum fyri 2014 varð støðlaða upphæddin tikin við 
sum inntøka í rakstrinum og flutt á kontuna fyri fremmanda fígging í fíggjarstøðuni sum 
eitt avlop. Av tí at upphæddin frá 2014 longu er tikin sum inntøka einaferð, so verður 
brúk av henni skrásett í rakstrinum sum ein sjálvstøðugur postur áðrenn ársúrslitið. 
 
Onnur mannagongd verður nýtt til inntøkur, sum eru støðlaðar í 2015 og seinni. Hesar 
verða ikki tiknar sum inntøkur í rakstrinum í innvinningarárinum, men so hvørt tær 
verða brúktar til at fíggja raksturin sum restfígging. 
 

Fremmand fígging 2017 2018 

Støðlað við ársbyrjan 17.637.685 16.552.012 
Tilgongd í árinum 4.967.904 12.686.309 
Frágongd í árinum -6.053.577 -7.409.340 

Støðlað/fremmand fígging tilsamans 16.552.012 21.828.981 

 
Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Í public service sáttmálanum eru almennu skyldur Kringvarpsins nágreinaðar. Nýggjur 
public service sáttmáli bleiv gjørdur í desember 2016, og er hann galdandi í 4 ár frá 1. 
januar 2017 . 
 
Serlig viðurskifti viðvíkjandi grannskoðanini av ársroknskapinum fyri 2018 
Áogn frá kringvarpsgjaldi 
Áognin viðvíkjandi kringvarpsgjaldi er hækkað við 0,4 mió.kr. í mun til árslok 2017. 
Kringvarp Føroya hevur gjørt eina meting av vandanum fyri tapi viðvíkjandi ikki 
goldnum kringvarpsgjaldi. Tapsvandin verður mettur til 2,5 mió.kr., sum er ein lækking 
á 0,3 mió.kr. í mun til 2017. 
 
Við árslok 2018 eru inntøkuførdar tilsamans 1 mió.kr. viðvíkjandi kringvarpsgjaldi hjá 
kommunum, sum ikki hava fingið rokning í 2018, tí bíðað hevur verið eftir neyðugum 
upplýsingum frá kommunum. Inntøkuførd er tí ein upphædd svarandi til kringvarps-
gjaldið undanfarna ár hjá hesum kommunum. Grannskoðaranum er upplýst, at 
kommunurnar hava fingið rokningarnar í 2019. 
 
Skráseting av materiellari støðisogn 
Grannskoðarin hevur undanfarin ár mælt til, at øll materiel støðisogn við útveganarvirði 
yvir 50 t.kr. verður skrásett í FSL-skipanini í samsvari við kunngerðina um 
roknskaparverk landsins og at støðisogn framyvir verður skrásett leypandi í FSL-
skipanini. Grannskoðaranum er upplýst, at mannagongdin nú er broytt soleiðis, at 
framyvir verður materiel støðisogn við útveganarvirði yvir 50 t.kr. leypandi latin 
Gjaldstovuni at skráseta í FSL-skipanini. 
 

Úr ársfrásøgnini 2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
6. juni 2019 
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Um ársfrásøgnina 
Lønir  
Grannskoðarin hevur undanfarnu ár fingið at vita, at leiðslan arbeiddi við at endur-
nýggja setanarskrivini hjá øllum starvsfólkum, soleiðis at setanarskriv hjá Kringvarpi-
num framyvir vera nøktandi á øllum økjum, m.a. um upphavsrættindi hjá starvsfólkum. 
Grannskoðaranum er upplýst, at ætlanir framvegis eru um at gera hetta arbeiðið. 
 

Í grannskoðanarprotokollini fyri 2017 viðmerkti grannskoðarin, at skjalprógv um 
áseting av starvsaldri og lønarflokki vórðu ikki goymd á skipaðan hátt. Sambært 
protokollini fyri 2018 er málið avgreitt. Mannagongdin er tillagað, soleiðis at eitt notat 
nú verður skrivað um innplasering hjá nýggjum starvsfólkum, tá ið tað ikki týðiliga 
framgongur av umsóknini og tilhoyrandi skjølum, hvør innplaseringin skal verða. 
 

Vøru- og tænastuáogn 
Við árslok 2018 var áogn viðvíkjandi kunngerðum og lýsingum 1.203 t.kr. (2017: 1.322 
t.kr.). Avsett er móti tapi 97 t.kr. (2017: 288 t.kr.), lutvíst við støði í gjøgnumgongd av 
hvørjum einstøkum skuldara og lutvíst sum bólkaavseting fyri eftirstøður, sum eru 
farnar út um 90 daga gjaldfreistina.  
 

Viðmerkingar og tilmæli 
Roknskaparreglugerðin er seinast dagførd í 2012. Síðani tá eru broytingar gjørdar í 
lógini um kringvarp og í mannagongdum annars. Grannskoðarin mælir til at rokn-
skaparreglugerðin verður dagførd og send Mentamálaráðnum til góðkenningar.  
 

Formlig góðkenning av øðrum samsýningum 
Í grannskoðanarprotokollini 2017 vísti grannskoðarin á, at ávís starvsfólk hjá Kring-
varpinum fáa aðrar lønarsamsýningar enn tær, ið framganga av sáttmála millum fak-
felag og Fíggjarmálaráðið, uttan at tær eru formliga góðkendar av Fíggjarmálaráðnum. 
Grannskoðarin mælti til, at Kringvarpið fekk formliga góðkenning til allar lønarsam-
sýningar. Sambært grannskoðanarprotokollini 2018 er málið avgreitt. Lønardeildin hjá 
Fíggjarmálaráðnum er kunnað um viðbøturnar og hevur formliga góðkent allar, sum 
ikki eru sáttmálaásettar. Mannagongdin er nú tillagað soleiðis, at eingin nýggj viðbót 
verður stovnað uttan góðkenning frammanundan er fingin frá Lønardeildini. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Kringvarpið óskrivaðar mannagongdir fyri tilboðsfyrispurn-
ingum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, 
at Kringvarpið hevur ávís serlig atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av KT-veitingum. 
Kringvarpið er í gongd við at gera skrivligar mannagongdir í samsvari við rundskrivið 
um keyp av vørum og tænastum.  
 

Skattur og avgjøld 
Grannskoðarin mælir eins og undanfarin ár til at fáa í lag mannagongdir, sum tryggja, 
at royalty skattur verður goldin í tráð við galdandi ásetingar í skattalógini. 
 

Grannskoðarin hevur sæð eina avstemman millum sølu og avroknað sølu MVG. 
Avstemmanin bendir á, at viðgerðin av útgangandi MVG er røtt. Grannskoðarin hevur 
ikki sæð nakra avstemman av inngangandi MVG á avrokningunum. Tó hevur hann við 
stakroyndum eftirkannað, at viðgerðin av inngangandi MVG er røtt. 
 

Tryggingarviðurskifti 
Leiðsla Kringvarpsins hevur verið á fundi við Fíggjarmálaráðið, har niðurstøðan var, at 
Kringvarpið formliga skal biðja Fíggjarmálaráðið um góðkenning av tryggingum. 
Grannskoðaranum kunnugt eru tryggingarviðurskiftini viðgjørd á einum stýrisfundi í 
2018 og ein góðkenningarumbøn eftirfylgjandi send til Fíggjarmálaráðið, sum tó ikki 
hevur svarað umbønini. Grannskoðarin mælir til, at tryggingarviðurskiftini verða 
gjøgnumgingin við jøvnum millumbili. 
 

Samandráttur 
Eitt yvirlit við viðmerkingum og tilmælum er í grannskoðanarprotokollini. Talan er um 8 
mál frá roknskaparárunum 2011, 2012, 2014, 2015 og 2017. Av teimum eru trý mál 
avgreidd, meðan 5 enn eru opin. Trý opin mál stava frá 2011, eitt frá 2012, eitt frá 
2014, og trý frá 2017.  
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5 Heilsu- og innlendismál 

5.1 Útbúgving av yngri læknum (Høvuðskonta 11.20.2.05) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 7.727 7.925  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -7.739 -7.925  
 Ársúrslit -12 0  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
lógir og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Ferðaútreiðslur 
Eins og undanfarin ár hevur grannskoðarin í sambandi við grannskoðanina sæð 
ábendingar um, at flogferðaseðlar í sambandi við skeiðsvirksemi uttanlands í fleiri 
førum ikki verða bílagdir í góðari tíð og tískil gerast lutfalsliga dýrir. Tó hevur grann-
skoðarin sæð, at Landssjúkrahúsið hevur fingið 10 % avsláttur ísv. keyp av flogferða-
seðlum. Vísandi til rundskrivið um eftirlit og at taka neyðug búskaparlig atlit mælir 
grannskoðarin til, at allir avsláttrarmøguleikar verða troyttir í sambandi við keyp av 
flogferðaseðlum. 
 
Rekrutteringsviðbót 
Í roknskaparárinum 2018 hava føroyskir og útlendskir hjálparlæknar, ið eru fevndir av 
játtanini hjá Útbúgvingini av yngri læknum, móttikið rekrutteringsviðbót. Við tí fyri eyga 
at tryggja, at fyritreytin um týðandi rekrutteringstrupulleikar er uppfylt, hevur grann-
skoðarin í undanfarnum árum mælt til við jøvnum millumbilum, til dømis árliga, at gera 
skrivligar endurskoðanir av rekrutteringstrupulleikanum. Sambært semju millum 
Hjálparlæknaráð Føroya og Fíggjarmálaráðið fellur viðbótin burtur frá 1. oktober 2019 
at rokna, og verður í staðin løgd omaná mánaðarlønina hjá øllum læknum við 1.408 
kr. pr. lækna. 
 
Arbeiði á øðrum sjúkrahúsi 
Fleiri av yngru læknunum, sum eru í føstum starvi hjá Landssjúkrahúsinum sambært 
sáttmálanum við Hjálparlæknaráð Føroya, arbeiða eisini sum hjálparlæknar hjá øðrum 
sjúkrahúsi í Føroyum. Tá arbeitt verður á øðrum sjúkrahúsi er talan um eina vaktar-
skipan, har hjálparlæknarnir verða løntir við yvirtíð frá 1. tíma 24 tímar um døgni í eina 
viku. Lønin fyri eina viku í arbeiði á øðrum sjúkrahúsi er ofta hægri enn mánaðarlønin, 
sum hjálparlæknarnir fáa frá Landssjúkrahúsinum. Vísandi til at øll sjúkrahúsini eru 
partur av sama sjúkrahúsverki, mælir grannskoðarin til at gjøgnumganga skipanina av 
nýggjum og at gera eina meting av, um tørvur er á broytingum. 
 
Um rakstrarroknskapin v.m. 
Formlig viðurskifti 
Landssjúkrahúsið skal skipa soleiðis fyri, at játtanin verður hildin, og skal virksemið 
tillagast givna játtanarkarminum í fíggjarlógini. Heldur játtanin ikki, ber Landssjúkra-
húsið meirnýtsluna. 
 

Roknskapartøl 

Úr rakstrarrokn-
skapinum 2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  

27. august 2019 
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Lønir 

Landssjúkrahúsið leggur pening út fyri lønir, og verður peningur síðani tikin av játtanini 
hjá Útbúgving av yngri læknum sambært mánaðaruppgerðum. Deildarleiðarin á lønar-
deildini á Landssjúkrahúsinum ger mánaðaruppgerðirnar.  
 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum kannað nøkur lønarmál. Grannskoðanin gav 
ikki orsøk til týðandi viðmerkingar. 
 
Transaktiónir við nærstandandi partar 
Í árinum eru 7.089 t.kr. (2017: 6.991 t.kr.) fluttar Landssjúkrahúsinum fyri lønir til yngri 
læknar. Grannskoðarin hevur sæð, at tað fyri hvønn mánað fyriliggur uppgerð yvir 
lønir, sum Landssjúkrahúsið hevur lagt út fyri. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin ger vart við, at Heilsu- og innlendismálaráðið hevur gjøgnumgingið 
frágreiðingina. Viðmerkingar og tilmæli frá grannskoðanini verða viðgjørd saman við 
Landssjúkrahúsinum og Sjúkrahúsverki Føroya. Landstýrismaðurin hevur ongar við-
merkingar til grannskoðanina. 
  

5.2 Apoteksverkið (Høvuðskonta 11.20.2.08) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 297.725 259.022  
 Útreiðslur -293.238 -258.827  
 Ársúrslit 4.487 194  

  
Fíggjarstøða8 

EIngin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er somu-
leiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, sum 
stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við lógir 
og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Samlaða sølan í 2018 lækkaði við 38,7 mió.kr., sammett við 2017. Lækkingin í søluni 
stavar í høvuðsheitum frá sølu til alivinnuna, sum er lækkað við 51 mió.kr.  
 
Lønarútreiðslur hækkaðu við 3 mió.kr., og stavar hetta frá sáttmálabundnari hækking 
av lønum hjá alment løntum starvsfólkum. Kostnaðurin lækkaði við 14 mió.kr., og 
stavar hetta í stóran mun frá, at stovnurin í 2017 keypti tvær maskinur til skamtaðan 
heilivág umframt at stovnurin hevði munandi fleiri KT útreiðslur í 2017 í mun til 2018. 
 
Mett verður, at tað verður trupult at fáa javnvág í rakstrinum fyri 2019, tí sølan til 
alivinnuna framhaldandi lækkar og økta samstarvið við AMGROS gevur munandi 
bíligari sjúkrahúsheilivág, samstundis sum lønarkostnaðir og kostnaðir annars hækka 
hvørt ár. Hetta væntast soleiðis eisini at merkjast á ársúrslitinum fyri 2019. 
 
Grannskoðan gjøgnum árið og tilmæli 
Kassaeftirlit 
Í oktober og november 2018 gjørdi grannskoðarin ófráboðað kassaeftirlit á tveimum 
deildum og mælir eins og undanfarin ár til at broyta koturnar til lyklaskápini við jøvnum 
millumbili. Leiðslan væntar, at mannagongdin verður broytt í næstum. 
 

                                                      
8 Í roknskapinum fyri Apoteksverkið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 179.261 t.kr. í 2017 og 166.594 t.kr. í 
2018 (bygningar, goymslur, áogn og tøkur peningur). 

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
3. juli 2019 

Úr ársroknskapinum 

2018 

Viðmerkingar frá 
landstýrismanninum 

16. juli 2019 
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Keypsøkið 

Grannskoðarin mælir enn eina ferð til, at logglistar yvir gjørdar broytingar í prísáset-
ingum javnan verða gjøgnumgingnir, og at skipa mannagongd, sum tryggjar, at brutto-
vinningurin á vørunum javnan verður kannaður. 
 
Aðrar viðmerkingar 
Roknskaparreglugerð 
Eins og undanfarna ár mælir grannskoðarin til, at skundað verður undir at fáa dagførda 
reglugerð senda til Heilsu- og innlendismálaráðið til góðkenningar. Leiðslan hevur 
upplýst, at hetta bíðar eftir, at tað frá almennari síðu kemur eitt dagført uppskot til 
innihaldið í eini slíkari roknskaparreglugerð. 
 
Fundarfrágreiðingar 
Undanfarna ár mælti grannskoðarin til, at viðgerð og góðkenning av grannskoðaðum 
roknskapi formliga framgongur av fundarfrágreiðingunum. Í ár hevur grannskoðarin 
viðmerkt, at tilmælið er avgreitt. Grannskoðarin er kunnaður um, at Apoteksverkið 
framyvir fer at hava eina formliga góðkenning av fundarfrágreiðingum.  
 
Eftirkanning av goymsluni 
Undanfarna ár mælti grannskoðarin til, at tað verður fyriskipað ein mannagongd, sum 
tryggjar, at tað leypandi verða gjørdar kanningar av goymsluni, sum er skrásett 
teldutøk. Tað skal gerast fyri at tryggja, at øll goymslan verður eftirkannað í árinum. Í 
ár hevur grannskoðarin viðmerkt, at tilmælið er avgreitt. Leiðslan hevur upplýst, at hon 
metir verandi mannagongd, har øll goymslan verður tald árliga, er nøktandi. 
 
Onnur materiell støðisogn 
Grannskoðarin mælir til at dagføra yvirlitið og somuleiðis, at allar ognir við 
útveganarvirði yvir 50 t.kr. verða skrásettar í Búskaparskipan landsins. Grannskoðarin 
er kunnaður um, at Apoteksverkið arbeiðir við hesum.  
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Apoteksverkið mannagongdir fyri tilboðsfyrispurningum og 
útboði í sambandi við keypi av vørum og tænastum. Grannskoðarin mælti í fjør til, at 
mannagongdirnar verða gjørdar skrivligar, men leiðslan hevur upplýst, at hon ikki 
metir, at tørvur er á formligum mannagongdum út yvir tær, sum framganga av rund-
skrivinum. Tilmælið frá í fjør er tískil lokað. 
 
Apoteksverkið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, sum lýsa gongdina hjá 
stovninum. Apoteksverkið hevur ikki longur mál- og avrikssáttmála við Heilsu- og 
innlendismálaráðið. Apoteksverkið samskiftir tó javnan við aðalráðið um gongdina hjá 
stovninum og málsetningar annars. 
 
Um ársroknskapin v.m. 
Skuldarar 
Við árslok 2018 vóru skuldarar stovnsins 22.755 t.kr. Tilsamans 30 t.kr. eru rakstrar-
førdar sum staðfest tap í árinum. 
 
Meirvirðisgjald 
Í undanfarnum grannskoðanarprotokollum var nevnt, at eingin heildaravstemman var 
gjørd av inn- og útgangandi meirvirðisgjaldi. Við táverandi uppseting í bókhalds-
skipanini var ikki gjørligt at stemma meirvirðisgjaldið av mótvegis skrásetingum av 
ávikavist sølu og keypi. Arbeitt varð við at gera tillagingar av bókhaldsskipanini. 
Grannskoðarin mælti til, at skundað varð undir hetta arbeiðið. Grannskoðarin er nú 
kunnaður um, at Apoteksverkið hevur tillagað skipanina soleiðis, at tað nú er gjørligt 
at gera eina heildaravstemman av meirvirðisgjaldinum. 
 
KT-nýtsla 
Apoteksverkið nýtir umfatandi fíggjarskipan, sum í ávísan mun er ment serstakliga til 
Apoteksverkið. Grannskoðarin heldur, at umsitingin av skipanini er trygdargóð, og at 
nýggja skipanin ger stovnin føran fyri at liva upp til góðan KT-trygdarsið og áseting-
arnar um vernd av persónsupplýsingum. 
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Trygdaravrit verða gjørd av týðandi skipanum og dátum. Eisini fremur Apoteksverkið 
javnan restore-test til tess at tryggja sær, at dátur og skipanir kunnu endurskapast. 
Grannskoðarin hevur staðfest, at reglulig gjøgnumgongd av brúkarum verður gjørd fyri 
týðandi KT-skipanir. 
 
Týðandi partur av KT-rakstrinum hjá Apoteksverkinum verður umsitin av KT Landsins. 
Stovnurin arbeiðir framvegis við at seta standardiseraða KT-trygdarstýring í verk. 
 
Stovnurin hevur somuleiðis sett skjøtul á arbeiðið at liva upp til ásetingarnar í rundskrivi 
Fíggjarmálaráðsins um KT-trygd, sum kom í gildi í 2019. 
 
Samandráttur 
Eitt yvirlit við viðmerkingum og tilmælum er í grannskoðanarprotokollini. Talan er um 
13 mál frá roknskaparárunum 2017. Av teimum eru 5 mál avgreidd, meðan 8 enn eru 
opin.  
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin ger vart við, at Heilsu- og innlendismálaráðið fer at viðgera við-
merkingar og tilmæli frá grannskoðanini saman við Landsapotekaranum. Landstýris-
maðurin hevur annars ongar viðmerkingar til grannskoðanina. 
 

5.3 Landssjúkrahúsið (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkonta 20). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 459.024 484.019  
 Inntøkur 33.119 33.531  
 Útreiðslur -504.148 -527.400  
 Ársúrslit -12.005 -9.850  

  
Fíggjarstøða9 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
lógir og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Nota 8.1 (goymslan) 
Landssjúkrahúsið hevur felags goymslu, sum serliga stovnarnir undir Heilsumálaráð-
num keypa frá. Goymslan er ikki við í fíggjarstøðuni, men keypið verður útreiðsluført, 
tá ið vøran verður keypt. Goymsluvirðið, uppgjørt til kostvirði, var 6.792 t.kr. við árslok 
2018 í mun til 6.520 t.kr. við árslok 2017. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Innsetan av kontantum peningi 
Vanliga verður kontantur peningur settur inn hvønn dag, men hetta verður ikki altíð 
gjørt, t.d. um ábyrgdarhavandi starvsfólk ikki eru til arbeiðis. Í sambandi við kassa-
eftirlitið tann 18. desember 2018 staðfesti grannskoðarin, at mappur fyri tríggjar vikur 
vóru settar inn í bankan sama morgun, sum kassaeftirlitið bleiv gjørt. Grannskoðarin 
mælir til at styrkja mannagongdirnar í sambandi við innsetan av kontantum peningi. 
 
Grannskoðaranum er upplýst, at peningurin altíð verður goymdur í avlæstum penga-
skápi í einum rúmi við avmarkaðari atgongd. 
 

                                                      
9 Í roknskapinum fyri sjúkrahúsið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 336.906 t.kr. í 2017 og 321.190 t.kr. í 
2018 (mest støðisogn, men eisini áogn).  

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  

11. juli 2019 

Úr ársfrásøgnini 2018 

Viðmerkingar frá 
landstýrismanninum 
16. juli 2019  
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Privat viðtala hjá yvirlæknum 

Undanfarin ár hevur grannskoðarin mælt til, at dagføra viðurskiftini viðvíkjandi privatum 
viðtalum hjá yvirlæknum. Í ár hevur grannskoðarin viðmerkt, at tilmælið er avgreitt. 
Grannskoðarin er kunnaður um, at avtala er gjørd við eygnalæknarnar í 2013, sum nú 
eru teir einastu, sum enn hava privat virksemi á Landssjúkrahúsinum. 
 
Skráseting av sjálvstøðugum peningastovnskontum 
Grannskoðarin hevur undanfarin ár mælt til, at allar sjálvstøðugar peningastovnskontur 
verða skrásettar í fíggjarstøðuni. Grannskoðarin er kunnaður um, at ein konta ætlandi 
verður avviklað í 2019, sum tískil ikki er skrásett í fíggjarstøðuni. Tvær aðrar kontur 
eru knýttar at V-talinum og harvið heildaryvirlitinum hjá Landssjúkrahúsinum, sum tó 
ikki hoyra til Landssjúkrahúsið. 
 

Skráseting av materiellari støðisogn 
Landssjúkrahúsið hevur yvirlit yvir allar ognir hjá sjúkrahúsinum. Í árinum er tilgongd 
av innbúgvi o.ø. útbúnaði fyri 859 t.kr., við útveganarvirði oman fyri 50 t.kr., ikki skrásett 
í Búskaparskipan landsins. Harumframt er tilgongdin árini frá 2012 og til 2017 heldur 
ikki skrásett, soleiðis at tilsamans 19.963 t.kr. ikki eru skrásettar. Grannskoðarin mælir 
enn eina ferð til, at ein mannagongd verður gjørd, sum tryggjar, at allar ognir við virði 
oman fyri 50 t.kr. leypandi verða skrásettar. Grannskoðaranum upplýst, eru 
mannagongdirnar styrktar á hesum øki. Tilgongdirnar eru sendar Gjaldstovuni til skrá-
setingar, sum tó ikki hevur gjørt tær. Grannskoðaranum er eisini upplýst, at stovnurin 
arbeiðir við at menna eina skipan og at fáa hana góðkenda, so tað ikki verður neyðugt 
at skráseta umvegis Gjaldstovuna. 
 

Góðkenning av tímum hjá deildarleiðarum 
Grannskoðarin hevur staðfest, at deildarleiðarar góðkenna sínar egnu tímar í vaktplan. 
Fyri at fáa í lag funktiónsskilnað, verður mælt til, at deildarleiðarar ikki sjálvir góðkenna 
sínar egnu tímar. Grannskoðaranum er upplýst, at fleiri deildarleiðarar ikki longur fáa 
yvirtíð. Tó eru framvegis deildarleiðarar til dømis innan fyrisiting og tænastur, sum fáa 
yvirtíð og góðkenna egnar tímar. 
 
Skattafrítt endurgjald fyri at nýta egnan bil 
Ávís starvsfólk, sum hava tilkallivakt, fáa viðbót, ið svarar til “1/2 hýruvognsgjald”, fyri 
at nýta egnan bil í vaktartíðini. Viðbøturnar verða latnar sum skattafríar veitingar. 
Sambært rundskrivi nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS kann skattafrítt endurgjald 
gjaldast fyri at nýta egnan bil í arbeiðsørindum við 3,20 kr. fyri hvønn kilometur, tó so 
at minsta gjaldið fyri koyring aftur og fram altíð er 16 kr. Koyribók skal førast og latast 
arbeiðsgevaranum, áðrenn goldið verður. Um arbeiðsgevari letur størri endurgjald enn 
3,20 kr. fyri hvønn kilometur, eru upphæddirnar omanfyri tað skattskyldugar, og skulu 
ávísast um afturhaldsskipanina. Grannskoðarin mælir til, at koyripengar verða goldnir 
sambært galdandi satsum í nevnda rundskrivi frá TAKS. Fráboðan er send lønar-
deildini á Gjaldstovuni, men enn eru ongar broytingar hendar. 
 

Faktura- og debitorskipan í sambandi við húsaleigu 

Landssjúkrahúsið hevur árliga umleið 2,5 mió.kr. í inntøku frá útleigan. Eingin faktura- 
og debitorskipan verður brúkt. Talan er um umleið 100 leigumál, sum eru skrásett í 
rokniarki. Vantandi nýtsla av faktura- og debitorskipan økir um vandan fyri, at allar 
inntøkur ikki koma til skrásetingar, og at útistandandi leigugjøld ikki verða kravd inn. 
Arbeitt verður við at fáa eina mannagongd sum betrar um hetta og tryggjar at allar 
inntøkur verða bókaðar. 
 

Meirvirðisgjald 
Grannskoðarin mælir til, at sølu-MVG verður heildaravstemmað mótvegis bók-
haldinum hvørt hálvár. 
 

Konsulentar, viðbøtur og heimtøkur 
Eftir áheitan frá leiðsluni hevur grannskoðarin gjørt eina víðkaða grannskoðan av 
útvaldum økjum, nevniliga konsulentútreiðslum, viðbótum og heimtøkum. Endalig 
frágreiðing varð gjørd 1. apríl 2019. Grannskoðarin hevur í sambandi við grann-
skoðanina av ársroknskapinum fyri 2018 gjørt uppfylging upp á viðmerkingarnar og 
tilmælini í frágreiðingini. Grannskoðarin var á fundi við leiðsluna 3. juli 2019 og hevur 
eftirfylgjandi móttikið eitt yvirlit, sum vísir gongdina viðvíkjandi einstøku viðurskiftunum.  
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Í frágreiðingini vórðu givin fjúrtan tilmæli, harav sjey við høgari raðfesting. Uppfylgingin 
vísir, at tvey tilmæli við høgari raðfesting eru fingin í rættlag og arbeitt verður við restini 
av tilmælunum.  
 
Eitt av tilmælunum við høgari raðfesting viðvíkur konteringini av sonevndum heim-
tøkum. Konteringsmannagongdin, sum hevur verið óbroytt í 2018, førir við sær, at 
vanligu rakstrarútreiðslurnar hjá Landssjúkrahúsinum í 2018 síggja 10,3 mió.kr. lægri 
út, enn tær í roynd og veru eru. Samsvarandi samskifti við Føroya Gjaldstovu verður 
konteringsmannagongdin ætlandi broytt í 2019, og harafturat verður arbeitt við at gera 
metingar av, hvørjar heimtøkur eru at meta sum “permanentar”. 
 

Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Landssjúkrahúsið mannagongdir fyri tilboðsfyrispurningum 
og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, at 
Landssjúkrahúsið hevur ávís serlig atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av útgerð. 
Grannskoðarin mælir til at gera skrivligar mannagongdir viðvíkjandi frávikum í mun til 
rundskrivið um keyp av vørum og tænastum og at geva møguligar fráboðanir um tað 
til keypsportalin. 
 
Landssjúkrahúsið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, sum lýsa gongdina 
hjá sjúkrahúsinum. Viðvíkjandi fíggjarstýringini hevur grannskoðarin sæð, at upp-
fylging verður gjørd mánaðarliga millum rakstrarætlan og staðfest tøl í árinum. 
Stovnurin hevur gjørt ófráboðað kassaeftirlit í 2018. 
 
 

Viðmerkingar og ískoytis sundurgreiningar til ársroknskapin 
Lønir og eftirlønargjøld 
Lønirnar hjá Landssjúkrahúsinum seinastu 10 árini svara til um 73% av samlaðu 
rakstrarútreiðslunum. Arbeiðið hjá grannskoðaranum hevur m.a. fevnt um at gjøgnum-
ganga mannagongdirnar hjá Landssjúkrahúsinum fyri at staðfesta møguligar veikleikar 
á lønarøkinum. Við stakroyndum er m.a. eftirkannað, at undirskrivað setanarskriv fyri-
liggja, at innplaseringarnar eru rættar, at tíðargreiningin er røtt, og at útgoldin løn er í 
samsvari við setanartreytir og galdandi sáttmálar. Grannskoðanin hevur ikki givið 
orsøk til týðandi viðmerkingar. 
 

Vøru- og tænastuáogn o.t. 
Í fíggjarstøðuni er vøru- og tænastuáogn tilsamans 4.158 t.kr. (av hesum 691 t.kr., sum 
hoyra til Vaskaríið). Skuld eldri enn 60 dagar er 1.231 t.kr. Í árinum eru 400 t.kr. settar 
av ímóti væntaðum tapi uppá áognina. 
 

KT-nýtsla 
Grannskoðarin vísir til frágreiðing sína frá november 2018 um grannskoðan av KT-
nýtslu í 2018, dagfest 29. februar 2019 og latin leiðsluni á Landssjúkrahúsinum. Í 
frágreiðingini eru fimm tilmæli harav eitt tilmæli er við høgari raðfesting, sum er umrøtt 
niðanfyri. 
 
Grannskoðarin hevur í gjøgnumgongdini av KT-nýtsluni hjá Landssjúkrahúsinum 
kannað tær almennu KT-eftirlitsskipanirnar, sum settar eru í verk. Hetta fevnir m.a. um 
stjórnan av KT, umsiting av brúkarum og rættindum í týðandi KT-skipanum, stýring av 
ognum, handfaring og flokking av kunning, rakstri av KT-kervi, útvegan og menning av 
skipanum, stýring av broytingum og trygd fyri, at týðandi dátur kunnu endurskapast. 
 
Grannskoðarin staðfesti í gjøgnumgongdini, at trygdaravrit einans vórðu goymd á 
Landssjúkrahúsinum, og at eingi trygdaravrit vórðu goymd uttanfyri rakstrarumhvørvið. 
Grannskoðarin hevur fingið at vita, at trygdaravrit nú verða goymd uttanfyri rakstrar-
umhvørvið.  
 
Grannskoðarin hevur fingið at vita, at nøktandi trygdaravritan verður tikið av øllum 
dátum í Búskaparskipan Landsins, sum Landssjúkrahúsið nýtir til allar bókhalds-
skrásetingar. 
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Samandráttur 
Grannskoðarin hevur gjørt eitt yvirlit við viðmerkingum og tilmælum úr grannskoðanar-
protokollini. Talan er um 24 mál frá roknskaparárunum 2011, 2013, 2014, 2017 og 
2018. Av teimum eru 4 mál avgreidd, meðan 20 enn eru opin. Tvey opin mál stava frá 
2011, eitt frá 2013, trý frá 2014, 13 frá 2017 og eitt frá 2018. 
 
Harumframt hevur grannskoðarin eisini fimm tilmæli viðvíkjandi KT-grannskoðanini, 
sum er umrødd omanfyri. 
 

Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin ger vart við, at Heilsu- og innlendismálaráðið fer at viðgera við-
merkingar og tilmæli frá grannskoðanini saman við Landssjúkrahúsinum, harumframt 
verður uppfylgjandi grannskoðan gjørd á heysti 2019 av ávísum tilmælum. Málið um 
endurgjald fyri at nýta egnan bil er lagt fyri Fíggjarmálaráðið. Landsstýrismaðurin hevur 
sæð, at víðkað grannskoðan viðvíkjandi konsulentútreiðslum, viðbótum og heimtøkum, 
er tikin við í hesa grannskoðanarprotokoll, og tað verður framhaldandi arbeitt við at fáa 
tilmælini avgreidd. Landsstýrismaðurin hevur ikki aðrar viðmerkingar til grann-
skoðanina. 
 

5.4 Viðgerð uttanlands (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkontur 22, 23, 24 og 25). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Viðgerð uttanlands – Landssjúkrahúsið  

 Játtan í fíggjarlóg 104.499 119.451  
 Inntøkur 8.400 8.600  
 Útreiðslur -118.722 -141.273  
 Ársúrslit -5.823 -13.222  

 Viðgerð uttanlands – Klaksvíkar sjúkrahús  

 Játtan í fíggjarlóg 9.348 9.816  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -2.605 -1.059  
 Ársúrslit 6.743 8.757  

 Viðgerð uttanlands – Suðuroyar sjúkrahús  

 Játtan í fíggjarlóg 3.367 3.536  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -3.638 -2.192  
 Ársúrslit -271 1.344  

     

 Flutningur og uppihald    

 Játtan í fíggjarlóg 24.330 24.330  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -24.834 -24.466  
 Ársúrslit -504 -136  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin fyri 2018, um sæð verður burtur frá ávirkanini frá 
viðurskiftunum, sum eru lýst í grundarlagnum fyri niðurstøðu við fyrivarni, gevur eina 
rættvísandi mynd av stovnsins ognum, skyldum og fíggjarstøðu 31. desember 2018 
samsvarandi kunngerðini um roknskaparverk landsins o.t. Tað er somuleiðis okkara 
fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, sum stuðla undir, 
at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við lógir og aðrar 
reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Grundarlag fyri niðurstøðu við fyrivarni 
Sum leiðslan hevur greitt frá í átekning leiðslunnar er stór óvissa um endaligu støddina 
á útreiðslunum í 2018, serliga útreiðslunum til Ríkissjúkrahúsið. Útreiðslurnar til Ríkis-
sjúkrahúsið í 2018 eru í fyrsta umfari goldnar sambært móttiknum aconto rokningum. 
Endaligu avrokningarnar fyri 2018 kunnu víkja frá hesum við týðandi upphæddum. Víst 
verður til nærri lýsing av hesum viðurskiftunum í átekning leiðslunnar. Grannskoðarin 

Úr ársroknskapinum 
2018 

Viðmerkingar frá 
landstýrismanninum 
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hevur ikki fingið nøktandi skjalprógv fyri, at goldnu aconto rokningarnar til 
Ríkissjúkrahúsið fyri 2018 svara til veruligu nýtsluna.  
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Roknskaparreglugerð 
Viðgerð uttanlands hevur í løtuni onga sjálvstøðuga roknskaparreglugerð. Stórur 
partur av umsitingarliga og roknskaparliga arbeiðinum verður gjørdur á Landssjúkra-
húsinum, og tískil er Viðgerð uttanlands fevnd av reglugerðini hjá Landssjúkrahús-
inum. Grannskoðarin mælir eins og undanfarin ár til, at møgulig serlig roknskaparlig 
viðurskifti viðvíkjandi Viðgerð uttanlands, t.d. tíðaravmarkingar av viðgerðarkostnaði, 
verða skrivliga ásett sum ískoyti til roknskaparreglugerðina hjá Landssjúkrahúsinum. 
 
Avrokning viðvíkjandi sjúklingum í viðgerð 
Grannskoðarin hevur eins og undanfarna ár staðfest, at stovnurin ikki hevur neyvt 
yvirlit yvir sjúklingar í viðgerð og mettan kostnað av hesum. Eins og undanfarna ár, 
mælir grannskoðarin til, at stovnurin skrásetir neyvar upplýsingar um sjúklingar í við-
gerð og kostnaðin av mettum viðgerðum. Somuleiðis mælir hann til, at tað í skrivligu 
avtalunum við útlendsku veitararnar verða ásettar freistir fyri, nær veitararnir í seinasta 
lagi kunnu senda sínar mánaðarligu avrokningar. Grannskoðaranum er upplýst, at 
arbeitt verður við at gera neyvari skrásetingar í einari kautións-databasu, sum 
væntandi fer at gera tað møguligt at gera neyvari metingar av skyldugum viðgerðar-
kostnaði í framtíðini. 
 
Um rakstrarroknskapin v.m. 
Høvuðstøl fyri 2018 
Við árslok 2018 er ein áogn á 5.058 t.kr. innroknað í fíggjarstøðuni, sum viðvíkur ikki 
móttiknum kreditnotum fyri DRG avsláttri fyri 2016, 2017 og 2018. Upphæddin fyri 
2016 á 1.401 t.kr. er inngoldin í 2019. Enn er ikki greitt, nær restin verður flutt 
stovninum. 
 
Harumframt er í fíggjarstøðuni avsettar skyldur upp á 2.631 t.kr., sum fevnir um 
upphædd til vantandi rokningar fyri viðgerðir framdar í 2018.  
 
Viðgerð uttanlands, vanligt virksemi 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum gjøgnumgingið bókað útreiðsluskjøl. Hann 
hevur staðfest, at nýttar gjaldsskráir samsvara við ásettar takstir og seravtalur, gjørdar 
við viðgerðarstøð. Sjúkrahúsverkið rindar bert fyri sjúklingar, sum kautiónstrygd er veitt 
fyri. Grannskoðarin hevur ikki grannskoðað grundarlagið fyri rokningunum, harundir 
læknaligu metingarnar. Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til aðrar viðmerkingar. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Stovnurin er sambært pkt. 6 í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum undan-
tikin ásetingunum í sambandi við viðgerð uttanlands. Viðvíkjandi sparsemi hevur 
stovnurin mannagongdir fyri tilboðsfyrispurningum og útboði í sambandi við keyp av 
tænastum, veittar í Føroyum. 
 
Stovnurin hevur frá 1. januar 2018 keypt seg til eina samskiparafunktión á Ríkis-
sjúkrahúsinum við tí fyri eyga, at sjúklingar skulu bíða styttri og at sjúklingagongdirnar 
ganga betri og smidligari. Upplýst er, at stovnurin eisini hevur lagt seg eftir at fáa betri 
avtalur við tey ymisku viðgerðarstøðini. 
 
Stovnurin hevur lagt dent á økið innan optimering av sjúklingagongd, ið fevnir um tíðar-
skeiðið frá, at sjúklingurin er ávístur at fara í viðgerð uttanlands, til hann er heima aftur. 
Atlit verða serliga tikin at økjunum organisatión, yrkisføri og sjúklingauppliving. 
Stovnurin hevur fingið úrslit av nøgdsemiskanning innan yrkisføri, ið er gjørd millum 
sjúklingar í viðgerð á sjúkrahúsi uttanlands. Arbeitt verður við eisini at gera kanningar 
fyri onnur øki. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Fyrivarni 
Landsstýrismaðurin í heilsu- og innlendismálum hevur sæð, at grannskoðanin tekur 
fyrivarni og kunnar um, at Landssjúkrahúsið hevur hesar viðmerkingar til niðurstøðuna 
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við fyrivarni: “Við núverandi avrokningarskipan kemur endaliga eftirreguleringin frá 
donskum regiónum ikki fyrr enn í oktober/november árið eftir, og onkuntíð seinni. 
Landssjúkrahúsið hevur regluligar fundir við donsku regiónirnar, og umrøða javnan 
hesar avbjóðingar. Regiónirnar siga seg vera sinnaðar at royna at avrokna fyrr, men 
higartil hevur hetta ikki ført til ítøkilig úrslit. Vit hava eisini regluligar fundir við 
grønlendska heilsuverkið, sum hevur somu avbjóðingar, og vit royna í felag at finna 
onkra brúkiliga loysn. 
Tá vit ikki kunnu fáa rættar avrokningar í nóg góðari tíð, eru vit farin undir at menna 
eina skipan, sum ger, at vit kunnu gera so nágreiniligar metingar sum gjørligt av, í 
hvønn mun acontogjaldingarnar eru rættar. Henda skipan verður væntandi tikin í nýtslu 
í næstum, so vit kunnu gera so rættar metingar sum gjørligt fyri 2019.” 
 
Heilsu- og innlendsmálaráðið hevur viðgjørt fyrivarnið og tilmælini saman við Lands-
sjúkrahúsinum og arbeitt verður við at fáa viðurskiftini í rættlag. 
 

5.5 Sjúklingahotellið Tórshavn (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkonta 26). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 19.000 20.422  
 Inntøkur 2.130 2.054  
 Útreiðslur -21.213 -22.437  
 Ársúrslit -83 39  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin fyri 2018, um sæð verður burtur frá ávirkanini frá 
viðurskiftunum, sum eru lýst í grundarlagnum fyri niðurstøðu við fyrivarni, í øllum 
týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um 
roknskaparverk landsins o.t.” Tað er somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn 
mannagongdir og innanhýsis eftirlit, sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar 
av ársroknskapinum eru í tráð við givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar 
avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Grundarlag fyri niðurstøðu við fyrivarni 
Sjúklingahotellið hevur í ársroknskapinum fyri 2018 útreiðsluført húsaleigu viðvíkjandi 
januar 2019 upp á 0,5 mió.kr. og meirvirðisgjald í Danmark, ið viðvíkur roknskapar-
árinum 2017 upp á 0,2 mió.kr. Hinvegin hevur Sjúklingahotellið við árslok 2018 ikki 
gjørt nakra roknskaparliga avseting til eftirløn viðvíkjandi árunum 2016-2018, ið er 
útreiðsluførd í 2019. 
 
Um omanfyri nevndu útreiðslur vóru rætt tíðaravmarkaðar, hevði hetta ávirkað 
ársúrslitið fyri 2018 positivt við 0,6 mió.kr.  
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Leiðarin á Sjúklingahotellinum kann einsamallur flyta pening av peningastovnskontuni 
í Danske Bank. Grannskoðarin mælir til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av tveimum 
heimilaðum persónum í felag. 
 

Inntøkur og útreiðslur, ið eru inn- og útgoldnar í Danske Bank, eru í Búskaparskipan 
landsins í fleiri førum skrásettar uttan undirliggjandi skjøl. Grannskoðarin mælir til, at 
øll undirliggjandi skjøl verða hjáløgd í Búskaparskipan landsins, og at einstøku skjølini 
verða tilskilað á hjáløgdum kontuavritum.  
 

Í einstøkum førum hevur Sjúklingahotellið rindað keypsfakturar umvegis netbankan. 
Grannskoðarin mælir til, at keypsfakturar í størst møguligan mun verða rindaðir um-
vegis Búskaparskipan landsins. 
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Í sambandi við kassaeftirlit hjá Sjúklingahotellinum 12. desember 2018 staðfesti 
grannskoðarin, at seinasta innseting av peningi var 22. november 2018, tá 45 t.kr. 
vórðu settar inn. Fyri at minka um vandan fyri tapi mælir grannskoðarin til at áseta eitt 
lægri hægstamark fyri, hvussu nógvur kassapeningur í mesta lagi kann vera í 
kassanum. 
 
Grannskoðarin mælir til, at Sjúklingahotellið við jøvnum millumbilum ger eina grundaða 
meting av viðlíkahaldsskylduni mótvegis útleigaranum. 
 

Grannskoðarin mælir til, at gjørdar verða skrivligar mannagongdir viðvíkjandi útbjóðing 
og umbiðing av tilboðum í sambandi við keyp av vørum og tænastum. 
 
Grannskoðarin hevur staðfest, at tað ikki fyriliggur nøkur uppgerð av skyldugum 
avspákingartímum hjá starvsfólki. Upplýst er, at orsøkin er, at Sjúklingahotellið ikki 
hevur eina skipan, ið kann vera grundarlag undir einari slíkari uppgerð. Leiðslan hevur 
tó upplýst, at einki starvsfólk átti meira enn 40 tímar tilgóðar ella skyldaði meira enn 30 
tímar við árslok 2018, og metir við støði í hesum, at Sjúklingahotellið ikki eigur at gera 
nakra roknskaparliga avseting viðvíkjandi skyldugari løn við árslok 2018. Grann-
skoðarin mælir til, at skyldug avspáking verður uppgjørd og, um neyðugt, skrásett í 
fíggjarstøðuni við jøvnum millumbilum. 
 

Um rakstrarroknskapin v.m.  
Skyldur sambært leigusáttmála 
Sambært leigusáttmálanum viðvíkjandi Venøgade hevur Føroya landsstýri viðlíka-
haldsskyldu, bæði innan- og uttanveggjað. Fyri uttanveggjað viðlíkahald rindar Sjúk-
lingahotellið sín part av viðlíkahaldsútreiðslunum av bygninginum (fællesudgifter). Um 
størri viðlíkahaldsarbeiði skal gerast, hevur útleigarin rætt til at krevja kostnaðin 
goldnan av landsstýrinum. Fyri at fyribyrgja, at viðlíkahaldsskyldan kann hava við sær 
meirnýtslu, mælir grannskoðarin til, at hotellið við jøvnum millumbilum, ger eina 
grundaða meting av støddini á viðlíkahaldsskylduni. Um hotellið hevur eina týðandi 
skyldu, mælir grannskoðarin til at kanna, um skyldan eigur at verða skrásett í 
Búskaparskipan landsins. Sjúklingahotellið kann í fyrsta lagi siga sáttmálan upp 15 ár 
eftir, at leigan byrjaði, t.v.s. í 2027. Eftir tað er uppsagnarfreistin 12 mánaðir. 
 

Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Sjúklingahotellið óskrivaðar mannagongdir fyri tilboðsfyri-
spurningum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðarin 
mælir til at gera skrivligar mannagongdir. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin hevur greitt frá, at Heilsu- og innlendismálaráðið hevur viðgjørt 
fyrivarnið og tilmælini saman við landssjúkrahúsinum, sum varðar av sjúklinga-
hotellinum og arbeitt verður við at fáa viðurskiftini í rættlag. 
 
Landssjúkrahúsið hevur hesar viðmerkingarnar til niðurstøðuna við fyrivarni: “Í grann-
skoðanarátekningunum á ársroknskapin 2018 fyri Sjúklingahotellið Tórshavn hevur 
SPEKT gjørt niðurstøðu við fyrivarni fyri skeivum tíðaravmarkingum. Talan er um 
munandi upphæddir, 0,6 mió.kr., sum eru bókaðar í skeivum roknskaparári, og tí ávirka 
ársúrslitið hjá stovninum fyri 2018 positivt.  
Sjúkrahúsverkið fer í roknskaparvegleiðing fyri henda stovn at áseta mannagongdir 
sum minka munandi um vandan fyri, at slíkar skeivar tíðaravmarkingar koma fyri í 
framtíðini. Vit hava eisini sett tiltøk í verk fyri at tryggja at hesar mannagongdir verða 
fylgdar.” 
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5.6 KT-øki heiluverksins (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkonta 27). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 7.168 7.351  
 Inntøkur 444 474  
 Útreiðslur -7.532 -7.825  
 Ársúrslit 80 0  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Stakroyndir av útreiðslum 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum gjøgnumgingið bókað skjøl fyri árini 2016 til 
2018 og staðfest, at útreiðslunar eru váttaðar og viðvíkja keypi til KT-øki heilsu-
verksins, og at tey viðvíkja nevndu árum. Stakroyndirnar góvu ikki orsøk til týðandi 
viðmerkingar. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi, hevur grannskoðarin við stakroyndum kannað, at tað í rokn-
skaparárinum 2016 til 2018 í neyðugan mun er biðið um tilboð í sambandi við keyp av 
KT-tænastum til THS skipanina. Grannskoðarin hevur fingið at vita, at KT-øki heilsu-
verksins hevur serlig atlit at taka. Tá Cosmic skipanin í sínari tíð varð keypt, t.e. 
skipanin, sum stýrir THS skipanini, var sáttmáli gjørdur við ein veitara um support v.m. 
Sáttmálin er framvegis galdandi og fer stórur partur av árliga kostnaðinum til keyp av 
tænastum í sambandi við KT til henda sama veitara. KT-øki heilsuverksins hevur gjørt 
avtalur viðvíkjandi afturvendandi útreiðslum í sambandi við KT-tænastur. Grannskoð-
arin mælir til at gera skrivligar mannagongdir viðvíkjandi frávikum í mun til “Rundskriv 
um keyp av vørum og tænastum” og møguliga fráboðan hesum viðvíkjandi til keyps-
portalin. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin hevur greitt frá, at Heilsu- og innlendismálaráðið hevur gjøgnum-
gingið frágreiðingina. Landsstýrismaðurin í heilsumálum hevur ongar viðmerkingar til 
grannskoðanina. 
 

5.7 Landssjúkrahúsið, Vaskaríið (Høvuðskonta 11.20.3.04) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018 (undirkonta 40). 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 13.773 13.911  
 Útreiðslur -12.816 -13.840  
 Ársúrslit 957 71  

  
Fíggjarstøða10 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 

                                                      
10 Í roknskapinum fyri vaskaríið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 957 t.kr. í 2017 og 973 t.kr. í 2018. 
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Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Nota 1 (leasing- og leiguskyldur) 
Leasingavtala er gjørd við SparNord um fígging av tólum til Vaskaríið. Mánaðarliga 
gjaldið er 23 t.kr., og skyldan er 1.262 t.kr. í uppsagnartíðini, sum er 5 ár.  
 
Innanhýsis mannagongdir og eftirlit 
Vaskaríið hevur ikki skrivligar mannagongdir í sambandi við inntøkuøkið, t.d. prísá-
seting, avsláttur og góðkenning av nýggjum og dagførdum kundaavtalum. Grannskoð-
arin mælir til, at skrivligar mannagongdir verða gjørdar á inntøkuøkinum. 
 
Ognaryvirlit 
Grannskoðarin mælir til, at leiðslan ger og førir yvirlit yvir ognirnar hjá Vaskarínum. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landstýrismaðurin hevur boðað frá, at Heilsu- og innlendismálaráðið onga viðmerking 
hevur til grannskoðanina. 
 

5.8 Medicoteknisk tól (Høvuðskonta 11.20.3.06) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 9.000 13.000  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -8.847 -12.871  
 Ársúrslit 153 129  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Skrivligar mannagongdir 
Eingin roknskaparreglugerð er gjørd fyri játtanina. Í tillutingarskrivinum til sjúkrahúsini 
verður greitt frá, hvussu skjølini skulu handfarast. Grannskoðarin mælir til, at sjúkra-
húsini gera nærri skrivligar mannagongdir viðvíkjandi roknskaparhaldinum. Tað kann 
t.d. gerast í einum ískoyti til roknskaparreglugerðina hjá einstøku sjúkrahúsunum. 
 
Mannagongdir viðvíkjandi tilboðum 
Í sambandi við keyp av tólum verður sum útgangsstøði biðið um tilboð frá minst 
tveimum veitarum. Grannskoðarin hevur fingið upplýst, at tað kunnu vera serligar 
orsøkir til, at frávik verða gjørd í mun til hetta, til dømis at tað einans finst ein skikkaður 
veitari til eina vøru/tænastu. Hetta er til dømis galdandi fyri uppbyggingina av 
sjúkrabilum, sum seinastu nógvu árini er keypt frá sama veitara í Finnlandi.  
 
Grannskoðarin hevur sæð, at ein stutt frágreiðing um møguligar veitarar og val av 
veitara fyriliggur í árliga yvirlitinum viðvíkjandi “tólakontuni”. Í yvirlitinum verður tó ikki 
skrásett, um tilboð eru umbiðin og bjóðaðu upphæddirnar. Harafturat fevnir yvirlitið 
einans um tólini til Landssjúkrahúsið, og ikki um tólini til smærru sjúkrahúsini umframt 
sjúkrabilar. 
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Grannskoðarin mælir til, at víðka skrásetingarnar í yvirlitunum viðvíkjandi “tólakontuni” 
til at fevna um umbiðin tilboð og til at fevna um øll keyp av “tólakontuni”. Sambært 
rundskriv um keyp av vørum og tænastum skulu frávik og undantøk fráboðast til 
keypsportalin. 
 
Um rakstrarroknskapin v.m. 
Formlig viðurskifti 
Løgujáttanin er til keyp av medicotekniskum tólum og sjúkrabilum. Tólini eru ogn hjá 
einstøku sjúkrahúsunum, og Medicoteknisk tól hevur tí ongar ognir. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Av tí at talan er um løgujáttan, metir grannskoðarin, at tað ikki er viðkomandi at gera 
fyrisitingarliga grannskoðan viðvíkjandi framleidni og virkisføri. Viðvíkjandi sparsemi 
hevur grannskoðarin við stakroyndum kannað eftir, at tað í roknskaparárinum 2018, í 
neyðugan mun, er biðið um tilboð í sambandi við keyp av medicotekniskum tólum. 
Stakroyndirnar góvu ikki orsøk til týðandi viðmerkingar. Sí tó omanfyri umrødda 
tilmælið um mannagongdir viðvíkjandi tilboðum. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landstýrismaðurin hevur boðað frá, at Heilsu- og innlendismálaráðið hevur onga 
viðmerking til grannskoðanina. 
 

5.9 Landssjúkrahúsið, útbygging (Høvuðskonta 11.20.3.08) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 76.062 94.108  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -76.062 -94.452  
 Ársúrslit 0 -344  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr roknskaparátekning leiðslunnar 
Leiðslan metir ikki, at samlaða játtanin fyri verklagslógina fer at halda. Seinasta 
metingin av væntaðu meirnýtsluni vísir, at umleið 55 mió.kr. koma at mangla í, um 
játtanin ikki verður hækkað. Tað fyriliggur eingin dagførd neyv kostnaðarætlan. Hóast 
játtanin tykist at fara at halda fyri roknskaparárið 2019, so eru avbjóðingar, ið kunnu 
koma til sjóndar seinni, ið fara at hava tað avleiðing, at játtanin fyri inniverandi ár ikki 
fer at halda. Sum liður í eini tilgongd, sum byrjaði móti ársenda í 2018, við at góðsku-
tryggja verkætlanirnar hjá Landsverki, eru staðfestir týðandi manglar í fíggjarstýringini 
av verkætlanini av H-bygninginum. Arbeitt verður framhaldandi við at fáa hesi 
viðurskiftini í rættlag. Leiðslan metir, at stór framstig eru farin fram síðan ársskiftið og 
at fíggjarstýringin í dag er á einum støði, sum gevur grundarlag undir góðari og neyvari 
fíggjarstýring framyvir. Manglandi verkætlanaravkláring við byggiánara er framvegis 
ein stórur mangul í grundarlagnum í fíggjarstýringini. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Tað er okkara fatan, at ársroknskapurin fyri 2018, um sæð verður burtur frá ávirkanini 
frá viðurskiftunum, sum eru lýst í grundarlagnum fyri niðurstøðu við fyrivarni, í øllum 
týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um 
roknskaparverk landsins o.t.”  
 
Grundarlag fyri niðurstøðu við tillagingum 
Í rakstrarroknskapinum fyri 2018 eru útreiðsluførdar 2.514 t.kr., sum er rokning fyri hvs-
tilfar, sum sambært upprunaligu avtaluni við veitaran skuldi veitast og rindast í 2019, 
og har grannskoðarin ikki hevur móttikið nøktandi skjalprógv fyri, at vøran er latin í 
2018 ella í seinasta lagi 15. februar 2019, soleiðis at útreiðslan kann skrásetast upp á 
roknskaparárið 2018. Harafturat er forútgoldin tryggingarkostnaður fyri 2019 og 2020 
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upp á 456 t.kr. av órøttum tikin við sum útreiðsla og ikki tikin við sum tíðaravmarking í 
fíggjarstøðuni. 
 
Um omanfyri nevndu útreiðslur vóru rætt tíðaravmarkaðar, høvdu samlaðu rakstrar-
útreiðslurnar í roknskaparárinum 2018 verið 2.970 t.kr. lægri. 
 
Ummæli av fyrisitingarligari grannskoðan 
Sum leiðslan hevur umrøtt í leiðsluátekningini væntast ikki, at samlaða játtanin fyri 
verklagslógina fer at halda, eins og tað eru staðfestir týðandi manglar í fíggjarstýringini 
av verkætlanini. 
 
Nota (eventualskyldur) 
Landsverk hevur móttikið eitt krav upp á 0,5 mió.kr. frá einum undirveitara viðvíkjandi 
kostnaði til list. Upphæddin er ikki innroknað í ársroknskapin, tí leiðslan metir, at eingin 
avtala fyriliggur um arbeiði. 
 
Serlig viðurskifti í sambandi við ársroknskapin 
Undanfarin ár hevur grannskoðarin mælt til at styrkja fíggjarligu stýringina av 
útbyggingini og viðlíkahaldsarbeiðum viðvíkjandi Landssjúkrahúsinum við ítøkiligum 
tilmælum um millum annað gerð av mánaðarligum verkætlanarroknskapum (byggi-
roknskapum) við skráseting av útreiðslum í mun til fíggjarætlan og arbeiðstakara-
sáttmálar (disponering). 
 
Síðani november 2018 hevur Landsverk arbeitt við at dagføra samlaða fíggjarliga yvir-
litið viðvíkjandi fíggjarstøðuni í sonevnda fíggjarstýringsskjalinum, herundir at skráseta 
goldnar rokningar á arbeiðstakarasáttmálar (disponering). Endamálið við hesum er at 
gera ein verkætlanarroknskap, sum vísir hvussu nógv er goldið í mun til kostnaðar-
ætlan og disponering fyri hvørt verkevni og fyri verkætlanina sum heild. Grannskoðar-
anum upplýst er komið á mál við hesum arbeiðinum í juli 2019 og trygdaravrit tikið 
mánaðaliga síðani juni 2019. Í sambandi við dagføringina av fíggjarligu yvirlitunum 
hevur byggideildin gjørt ymiskar broytingar í fíggjarstýringsskjalinum. 
 
Fíggjardeildin hjá Landsverki hevur í februar og mars 2019 gjørt eftirlitsfrágreiðingar 
og í mai 2019 gjørt uppfylgjandi eftirlitsarbeiði viðvíkjandi útbyggingini av Landssjúkra-
húsinum. Niðurstøðan hjá fíggjardeildini 14. mai 2019 var, at tað vóru stórir manglar í 
fíggjarstýringini, herundir at eingin undirskrivað kostnaðarætlan fyriliggur, og at tann 
kostnaðarætlanin sum fyriliggur ikki verður fylgd. Somuleiðis staðfesti innanhýsis 
eftirlitið, at disponeringarnar eru farnar uppum kostnaðarætlanina á fýra verkevnum, 
og at tað eru gjørdar flytingar millum verkevni í kostnaðarætlanini, sum er í stríð við 
innanhýsis mannagongdirnar hjá Landsverki. Grannskoðaranum upplýst fyriliggur 
framvegis eingin nýggj kostnaðarætlan. Tað fyriliggur tó ein uppgerð av metta samlaða 
kostnaðinum viðvíkjandi H-bygninginum, sum nýtsla og disponeringar verða saman-
hildnar við í fíggjarstýringsskjalinum. Grannskoðarin er samdur við fíggjardeildini í, at 
ein nýggj neyv kostnaðarætlan eigur at verða gjørd við støði í gjørdu kostnaðar-
metingini. Grannskoðarin mælir til, at innanhýsis eftirlitini hjá fíggjardeildini verða gjørd 
mánaðarliga. 
 
Gjøgnumgongd grannskoðarans av útvaldum økjum innan fíggjarstýringina av verk-
ætlanini og innanhýsis mannagongdunum hjá Landsverki í hesum sambandi fevnir um 
fimm høvuðsøki: 

1. Uppgerð av játtan (petti 2.1) 
2. Uppgerð av væntaðari meirnýtslu (petti 2.2) 
3. Frágreiðingar um væntaða meirnýtslu (petti 2.3) 
4. Ræðisroknskapur og kostnaðarætlan (petti 2.4) 
5. Góðkenning av broytingum (petti 2.5) 

Niðanfyri eru gjørdir samandráttir viðvíkjandi hvørjum av hesum økjunum. 
 
“Uppgerð av játtan” (samandráttur av petti 2.1) 
Játtanin til verkætlanina H-bygningurin er partur av einari verklagslóg, sum eisini 
umfatar aðrar verkætlanir og viðlíkahald. Ein røtt uppgerð av játtanini til H-bygningin, 

Úr grannskoðanar-
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24. september 2018 



30 

og ein røtt fatan av, hvat játtanin umfatar, er grundarlagið fyri røttum uppgerðum av 
nýtslu í mun til játtan. 
 
Grannskoðarin hevur gjøgnumgingið uppgerðina hjá Landsverki av játtanini til H-
bygningin, sum framgongur í fíggjarstýringsskjalinum, í mun til broytingina av verklags-
lógini í mars 2017 og eftirfylgjandi samskifti við HIMR. Grannskoðarans gjøgnumgongd 
vísir yvirskipað, at tað til tíðir hevur víst seg trupult at gera upp, hvussu stór játtanin til 
H-bygningin er og hvat játtanin umfatar. 
 
Grannskoðarin hevur eyðmerkt nøkur ivamál um nakrar fyritreytir fyri uppgjørdu 
játtanini til H-bygningin, sum kunnu hava týdning fyri uppgerðina hjá Landsverki av 
væntaðu meirnýtsluni viðvíkjandi H-bygninginum. Í høvuðsheitum snúgva ivamálini 
seg um játtan til p-kjallaran, játtan til háisolatiónsstovur, ætlaðar sparingar og 
meirnýtslur viðvíkjandi øðrum verkætlanum enn H-bygninginum. Grannskoðarin mælir 
til, at uppgerðin av væntaðu meirnýtsluni verður útbygd til at vísa samanhangin millum 
væntaða meirnýtslu og áður fráboðaðar metingar til HIMR og/ella bygginevndina. 
Somuleiðis mælir grannskoðarin til, at støða verður tikin til, hvussu møgulig meirnýtsla 
viðvíkjandi øðrum verkætlanum enn H-bygninginum skal fíggjast. 
 
“Uppgerð av væntaðari meirnýtslu” (samandráttur av petti 2.2) 
Í “Frágreiðing um fíggjarstýringina av verkætlanini av H-Bygninginum”, dagfest 7. mai 
2019, hevur Landsverk fráboðað eina væntaða meirnýtslu viðvíkjandi H-bygninginum 
upp á umleið 51 mió.kr. Pr. 12. august 2019 vísir ein dagførd uppgerð hjá Landsverki 
eina væntaða meirnýtslu upp á umleið 55 mió.kr. Grannskoðarin hevur gjøgnumgingið 
uppgerðina av væntaðu meirnýtsluni, lutvíst við at samanbera uppgerðina við 
grundarlagið fyri broytingini av verklagslógini í mars 2017, sí petti 2.1, og lutvíst við at 
gjøgnumganga sjálva uppgerðina. 
 
Landsverk hevur greitt frá um ivamálini um p-kjallaran, háisolatiónsstovur og ætlaðar 
sparingar í frágreiðingini til HIMR 7. mai 2019, men umrøddu viðurskiftini eru ikki 
sjónlig í uppgerðini hjá Landsverki av væntaðu meirnýtsluni í fíggjarstýringsskjalinum. 
Sambært Landsverk skal uppgerðin rættast. Tað fyriliggur eingin rættað uppgerð, men 
niðanfyri er við støði í móttiknum upplýsingum frá Landsverki gjørd ein roynd at 
uppseta eitt yvirskipað yvirlit, sum greiðir frá frávikinum millum verandi játtan og 
væntaða samlaða kostnaðin viðvíkjandi H-bygninginum sambært Landsverki. 
 

Frávik millum verandi játtan og væntandi samlaða kostnaðin Mió.kr. 

Verandi játtan til H-bygningin  503 
Misskiljing ísv. uppgerð av játtan til há-isolatiónsstovur, sí petti 2.1 og 2.2 13  
Vantandi sparingar í mun til játtan, sí petti 2.1 og 2.2 12 25 

Samanteljing  528 

Kostnaður “uttan heimild”, sí petti 2.2 29  
Inntøkufíggjaður kostnaður (Sjógvhitahúsið) -2  
Ikki funnar sparingar orsøk til meirnýtslu, sí petti 2.1 og 2.2 -12 15 
Avsetingar og metingar:   
Longd byggitíð í 2021 8  
Væntaðir manglar 5 13 

Væntaður samlaður kostnaður  556 

 
Grannskoðarin viðmerkir, at hann á ongan hátt hevur gjørt nakra meting av, hvørt 
fyriliggjandi metingar av meirnýtsluni eru nøktandi. Sum nevnt í átekning leiðslunnar á 
ársroknskapin byggir metingin ikki á eina neyva dagførda kostnaðarætlan. Landsverk 
hevur í høvuðsheitum gjørt fyriliggjandi meting í apríl/mai í 2019, og sambært 
Landsverki eru fleiri viðurskifti umrødd síðani hetta, sum skulu takast upp fyri at meta 
um, hvørt fyriliggjandi meting er nøktandi. Ein óvissa í uppgerðini, sum bygginevndin 
hevur umrøtt, er parturin av játtanini til innbúgv, útgerð og tól upp á 58,1 mió.kr., har 
ein stórur av innkeypinum ikki er boðin út enn. Metingin fevnir ikki um ynskir og krøv, 
ið ikki eru partur av verklagslógini. 
 
“Frágreiðingar um væntaða meirnýtslu” (samandráttur av petti 2.3) 

Landsverk hevur í sambandi við metingina av væntaðu meirnýtsluni eyðmerkt meir-
kostnað undir heitinum “uttan heimild” upp á til samans 27 mió.kr. Grannskoðarin hevur 
spurt Landsverk um frágreiðingar til einstøku eyðmerktu meirútreiðslurnar. 
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Sambært móttiknum frágreiðingum frá Landsverki fevna meirútreiðslurnar “uttan 
heimild” lutvíst um skeivar metingar upp á umleið 18 mió.kr. í sambandi við gerð av 
kostnaðarætlan og lutvíst um óheimilaða nýtslu upp á umleið 9 mió.kr. Í hesum 
sambandi skal havast í huga, at samlaðu eyðmerktu meirútreiðslurnar upp á 27 mió.kr. 
helst høvdu verið 12 mió.kr. lægri, um ætlaðar sparingar upp á 15 mió.kr. høvdu verið 
gjørdar heldur enn framdu sparingarnar upp á umleið 3 mió.kr. 
 
Grannskoðarin hevur mælt til at gera nærri lýsingar av einstøku meirkostnaðunum og 
í hesum sambandi at kanna, um innanhýsis faktureringin av tænastum frá Landsverki 
er í samsvari við fyriliggjandi samstarvsavtalu millum Landssjúkrahúsið og Landsverk. 
Í hesum sambandi eigur at verða umhugsað at gera neyvari mannagongdir viðvíkjandi 
innanhýsis faktureringini hjá Landsverki, til dømis at gera áseting um, at bygginevndin 
skal góðkenna útreiðslurnar við jøvnum millumbilum. 
 
Ræðisroknskapur og kostnaðarætlan (samandráttur av petti 2.4) 

Landsverk hevur síðani november 2018 brúkt stóra orku upp á at dagføra og menna 
fíggjarstýringsskjalið viðvíkjandi H-bygninginum. Grannskoðarin hevur í sambandi við 
gjøgnumgongd sína av dagførda fíggjarstýringsskjalinum nakrar viðmerkingar til 
yvirskipaðu fíggjarstýringina. 
 
Tað er tørvur á at allýsa hugtakið “disponering”. Skrásettu disponeringarnar í fíggjar-
stýringsskjalinum fevna um ymiskar avtalur, har tað er ivasamt, um tað fyriliggur ein 
endalig fíggjarlig binding til útgjald í framtíðini, til dømis rammuavtalur um ráðgeving. 
Hetta verður mett sum ein veikleiki í fíggjarstýringini, millum annað tí at møguleikin fyri 
sparingum ikki er sjónligur í fullan mun. Fíggjarstýringsskjalið vísti pr. 12. august 2019 
skrásettar disponeringar upp á umleið 514 mió.kr. Landsverk metir ikki, at upphæddin 
er røtt. Sambært einari fyribils uppgerð hjá Landsverki pr. 1. september 2019 eru 
samlaðu disponeringarnar umleið 31 mió.kr. lægri enn fíggjastýringsskjalið vísir, t.v.s. 
umleið 483 mió.kr. 
 
Einstøku disponeringarnar í fíggjarstýringsskjalinum kunnu ikki samanberast við 
kostnaðarætlan. Hetta verður mett sum ein veikleiki í fíggjarstýringini, millum annað tí 
at ein møgulig meirnýtsla í mun til kostnaðarætlan ikki verður sjónlig í fíggjarstýrings-
skjalinum, fyrr enn samlaðu disponeringarnar verða ov høgar. 
 
Tað er óvist um allar gjørdar disponeringar eru komnar við í fíggjarstýringsskjalið, við 
tað at eingin avstemman er gjørd millum disponeringar sambært SEYF og 
fíggjarstýringsskjalinum. 
 
Góðkenning av broytingum (samandráttur av petti 2.5) 
Í samstarvsavtaluni millum Landssjúkrahúsið og Landsverk er avtalað ein manna-
gongd um góðkenning frá bygginevnd í sambandi við broyttar fortreytir í mun til 
fyriliggjandi byggiskrá. Grannskoðarin hevur lisið fundarfrágreiðingarnar hjá byggi-
nevndini við tí fyri eyga at eftirkanna, um avtalaða mannagongdin er fylgd. 
 
Grannskoðarin hevur sæð, at tað í sambandi við umrøðu av møguligum broytingum í 
verkætlanini á bygginevndarfundum ikki framgongur nøkur greið niðurstøða um, hvørt 
nevndin hevur góðkent umrøddu viðurskiftini sum broytingar til fyriliggjandi byggiskrá. 
Vísandi til avtalaðu mannagongdina í samstarvsavtaluni, grannskoðarin mælir til, at 
tað í sambandi við umrøðu av broytingum verður tilskilað, um talan er um broytingar í 
mun til fyriliggjandi byggiskrá, og um so er, hvørjar fíggjarligu avleiðingarnar eru av 
hesum í mun til fyriliggjandi kostnaðarætlan. 
 
Í 2019 hevur bygginevndin umrøtt ymiskar møguligar neyðugar broytingar í mun til 
verandi verkætlan, til dømis vegna ov fá “hjárúm”, so sum skolirúm. Grannskoðaranum 
upplýst er orsøkin til hesar møguligu neyðugu broytingar, at bygningurin varð 
smalkaður í 2015, við tað at ein sektión upp á 4 metrar gjøgnum allan bygningin varð 
tikin burtur. Okkum upplýst kann hetta hava við sær, at byggiskráin ikki kann haldast 
til fulnar, herundir serliga viðvíkjandi talinum av seingjarstovum. Grannskoðarin mælir 
til at ásetta mannagongdin um broytingar í mun til fyriliggjandi byggiskrá, sí umrøðu 
omanfyri, verður fylgd í hesum sambandi. 
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Grannskoðarin mælir somuleiðis til, at fundarfrágreiðingarnar hjá bygginevndini verða 
undirskrivaðar. 
 
2.1 Uppgerð av játtan 
Niðanfyri hevur grannskoðarin gjøgnumgingið uppgerðina hjá Landsverk av játtanini til 
H-bygningin í mun til broytingina av verklagslógini í mars 2017 og eftirfylgjandi 
samskifti við HIMR. Játtanin til verkætlanina H-bygningurin er partur av einari verklags-
lóg, sum eisini umfatar aðrar verkætlanir og viðlíkahald. Grannskoðarans gjøgnum-
gongd vísir yvirskipað, at tað til tíðir hevur víst seg trupult at gera upp, hvussu stór 
játtanin til H-bygningin er og hvat játtanin umfatar. Í hesum sambandi eru eyðmerkt 
nøkur ivamál, sum kunnu hava týdning fyri uppgerðina av væntaðu meirnýtsluni 
viðvíkjandi H-bygninginum: 

· Møguligt frávik upp á 13-14 mió.kr. ísv. umbøn um eykajáttan til meirkostnað 
vegna hægri kostnað ísv. innkomin tilboð og háisolatiónsstovur. 

· Møguligt frávik upp á 11-12 mió.kr. vegna vantandi sparingar í mun til ætlan. 
· Møguligt frávik upp á tilsamans 3-5 mió.kr. vegna staðfesta meirnýtslu við-

víkjandi røntgen og vaskarí umframt møguliga meirnýtslu viðvíkjandi 
útreiðslum til viðlíkahald árini 2011-2016. 

Um tað er møguligt, vil grannskoðarin mæla til, at uppgerðin av væntaðu meirnýtsluni 
verður útbygd til at vísa samanhangin millum verandi væntaða meirnýtslu og áður 
fráboðaðar metingar til HIMR og/ella bygginevndina. 
 
Há-isolatiónsstovur og ætlaðar sparingar 
Sambært verklagslógini frá 22. desember 2008, sum seinast er broytt við løgtingslóg 
nr. 34 frá 31. mars 2017 er samlaða játtanin til at høvuðsumvæla, útbyggja og 
nútíðargera Landssjúkrahúsið 652,6 mió.kr. Íroknað í hesi upphædd eru onnur arbeiði 
enn verandi nýbygging av H-bygninginum, sum takast skal hædd fyri, tá játtanin til 
verandi verkætlan skal gerast upp. Í viðmerkingunum hjá HIMR til løgtingsmál nr. 
47/2016, dagfestar 15. desember 2016, er á síðu 4 gjørd ein uppgerð av býtinum av 
játtanini, tó uttan at nevna nakra samlaða upphædd viðvíkjandi H-bygninginum. Í 
viðmerkingunum viðvíkjandi “Útgerð, innbúgv og list” stendur á síðu 4, at “Til og við 
2014 eru 9,7 mió.kr. nýttar til útgerð og innbúgv. Hetta er útgerð til vaskaríið og til 
røntgenverkætlanina. Í 2017-2020 verða ætlandi brúktar 58,1 mió.kr.” Við støði í 
talvuni á síðu 4 í viðmerkingunum til løgtingslóg nr. 34 frá 31. mars 2017 og broytingar-
uppskotinum frá fíggjarnevndini, er parturin av játtanini til H-bygningin niðanfyri gjørdur 
upp til 503,2 mió.kr. Hetta er sama upphædd, sum Landsverk brúkar í dagførda fíggjar-
stýringsskjalinum. 
 

 mió.kr. 

“H-bygningurin”  295,0 
“H-bygningurin aftan á útboð”  40,5 
“Útgerð, innbúgv og list” 67,8  
- Herav til vaskaríið og røntgen -9,7 58,1 
“Prísvøkstur”  91,6 
Broytingaruppskot viðvíkjandi kjallaranum  18,0 

Samanteljing  503,2 

 
Í viðmerkingunum til “H-bygningurin aftan á útboð” er ein umrøða av, hvussu 
upphæddin upp á 40,5 mió.kr. er gjørd upp. Í tekstinum verður greitt frá meirkostnaði 
ísv. tilboðini upp á 45,9 mió.kr., ætlaðar sparingar upp á 15,0 mió.kr., kostnað til 
háisolatiónsstovur upp á 13,4 mió.kr., sum “eru við í tilboðunum frá arbeiðstakarunum” 
og til seinast øktan kostnað vegna longda byggitíð til trygging, byggileiðslu, skúrbý og 
annað upp á 23,0 mió.kr. Hesin teksturin gevur eina fatan av, at meirupphæddin átti at 
verið 53,9 mió.kr. Frávikið í mun til upphæddina í uppgerðini hjá HIMR er 13,4 mió.kr., 
sum svarar til kostnaðin viðvíkjandi háisolatiónsstovunum. Sambært Landsverk er 
helst gjørd ein roknivilla í sambandi við lógarbroytingina, sum er orsøk til umleið 13-14 
mió.kr. av mettu meirnýtsluni. 
 
Í skrivi frá HIMR til løgtingsins fíggjarnevnd, dagfest 8. februar 2017 verður viðvíkjandi 
ætlaðu sparingunum upp á 15,0 mió.kr. nevnt, at Landsverk ikki hevur megnað at finna 
ætlaðu sparingarnar og at “neyðugt hevur verið at farið verður inn í fleiri arbeiðstøkur, 
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fyri at finna tilsamans 7 mió.kr. Sum støðan er nú, væntar Landsverk at finna sparingar 
fyri 8 mió.kr. Biðið er um, at Landsverk ger uppskot til sparingar.” Fyriliggjandi 
kostnaðarætlan A í fíggjarstýringsskjalinum vísir samlaðan mettan kostnað upp á 511 
mió.kr., sum er 7-8 mió.kr. hægri enn játtanin í fíggjarstýringsskjalinum upp á 503 
mió.kr. Frávikið svarar sostatt til sparingarnar, sum Landsverk sambært omanfyri 
nevnda skrivi ikki hevði funnið pr. 8. februar 2017. Sambært Landsverk vórðu, tá 
avtornaði, funnar umleið 3-4 mió.kr. í sparingum, sum harvið er orsøk til umleið 11-12 
mió.kr. av mettu meirnýtsluni viðvíkjandi H-bygninginum. Landsverk hevur upplýst, at 
hetta serliga ger seg galdandi viðvíkjandi væntaðu meirnýtsluni undir málásettum 
útreiðslum til byggipláss v.m., við tað at vantandi sparingarnar undir handverkara-
útreiðslunum førdu við sær, at minni varð sett av til málásettar útreiðslur í kostnaðar-
ætlanini. 
 
Aðrar verkætlanir og “lokarennan” 
Í skrivi frá Landsverk til HIMR við heitinum “Dagføring av fíggjarætlan”, dagfest 18. 
september 2017, undirskrivað av verkætlanarleiðaranum og sent við avriti til stjóran og 
leiðaran á byggideildini hjá Landsverki, er parturin av játtanini til H-bygningin gjørdur 
upp at vera 507,9 mió.kr. Upphæddin samsvarar ikki við omanfyri uppgjørdu játtan upp 
á 503,2 mió.kr. Við støði í fíggjarliga yvirlitinum, sum er hjálagt skrivinum til HIMR, 
kann frávikið sundurgreinast sum víst niðanfyri: 
 

 mió.kr. 

Játtan sambært yvirlit dagfest 18. september 2017  507,9 
Ikki tikið hædd fyri útgerð, innbúgv og list, sum viðvíkur vaskarí og røngten -9,7  
Røntgen meirnýtsla tikin av játtan til H-bygningin 2,6  
Vaskarí meirnýtsla tikin av játtan til H-bygningin 0,9  
Meirnýtsla viðv. viðlíkahaldi árini 2011-2016 tikin av játtan til H-bygningin 1,5  

Samanteljing  503,2 

 
Í dagførdu uppgerðini 18. september 2017 sær út til, at Landsverk ikki hevur tikið hædd 
fyri, at 9,7 mió.kr. av samlaðu játtanini til útgerð, innbúgv og list upp á 67,8 mió.kr. 
vórðu brúktar í 2011-2013 til vaskaríið og røntgen-verkætlanina. Parturin sum viðvíkur 
H-bygninginum upp á 58,1 mió.kr. er við í uppgerðini, men longu brúkti parturin upp á 
9,7 mió.kr. er ikki við í uppgerðini av býtinum av samlaðu játtanini upp á 652,6 mió.kr. 
Um hetta hevði verið tikið við í uppgerðina, og uppgerðin annars hevði verið óbroytt, 
so hevði uppgerðin víst eina meirnýtslu upp á 9,7 mió.kr. Í dagførda fíggjarstýrings-
skjalinum er tikið hædd fyri, at eftirverandi játtan til útgerð, innbúgv og list er 58,1 
mió.kr. 
 
Í uppgerðini eru staðfestar meirnýtslur viðvíkjandi røntgen og vaskarí upp á samlað 
3,5 mió.kr. og væntað meirnýtsla til ymiskt viðlíkahald upp á 1,5 mió.kr. tiknar við, 
soleiðis at parturin av játtanini til H-bygningin lækkar samsvarandi. Viðvíkjandi játtan 
til ymiskt viðlíkahald, so framgongur í viðmerkingunum til lógarbroytingina í mars 2017, 
at samlaða játtanin til viðlíkahald er 46 mió.kr. Í uppgerðini pr. 18. september 2017 er 
upphæddin til viðlíkahald hækkað til 47,5 mió.kr. Um tað er rætt, at nevndu meirnýtslur 
skulu takast av partinum av játtanini til H-bygningin, so lækkar parturin av játtanini til 
H-bygningin við 5,0 mió.kr. úr 503,2 mió.kr. niður í 498,2 mió.kr. og metta meirnýtslan 
hækkar samsvarandi við 5,0 mió.kr. Landsverk hevur upplýst, at avtalað er, at játtanin 
upp á 503,2 mió.kr. til H-bygningin ikki skal broytast og at nevndu meirútreiðslur í 
staðin skulu takast av samlaðu játtanini til viðlíkahald árini 2019-2021. 
 
Sambært yvirlitinum niðanfyri er samlaða meirnýtslan viðvíkjandi øðrum verkætlanum 
enn H-bygningurin 2,7 mió.kr. við árslok í 2018. Grannskoðarin mælir til, at hesi 
viðurskiftini verða kannaði nærri og at støða verður tikin til, hvussu ein møgulig 
meirnýtsla viðvíkjandi øðrum verkætlanum enn H-bygninginum skal fíggjast. 
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mió.kr. Játtan Brúkt Eftir 

   2009-19 2019-21 
Partur av játtan til annað enn H-bygningin í 
2009-2018: 

    

B-bygningurin 60,5    
Røntgen 20,0    
Vaskaríið 12,0    
Útgerð, innbúgv og list 9,7    
Ymist viðlíkahald 34,0 136,2 138,9 -2,7 
     
Partur av játtan til annað enn H-bygningin í 
2019-2021: 

    

Ymist viðlíkahald 12,0    
Venjingarhylur 1,2 13,2 0 13,2 
     
Partur av játtan til H-bygningin  503,2 216,2 287,0 

Samanteljing  652,6 355,1 297,5 

 
Í yvirlitinum frá Landsverki til HIMR pr. 18. september 2017 framganga sum serstakar 
linjur svimjihylur við 1,2 mió.kr., kjallari við 18,0 mió.kr. og “Lokarennan” við 3,0 mió.kr. 
Svimjihylur og kjallari við tilhoyrandi upphæddum eru sambært áliti hjá fíggjarnevnd 
løgtingsins dagfest 13. mars 2017. “Lokarennan” sæst ikki umrødd í lógarbroytingini 
og tilhoyrandi skjølum frá 31. mars 2017. Í fundarfrágreiðing hjá bygginevndini í mars 
2019 framgongur, at “nakað kann man samráðast um at fáa innaftur, t.d. endurgjald 
frá Tórshavnar Kommunu í mun til kloakkina.” Landsverk hevur upplýst, at eingin 
avtala er við Tórshavnar Kommunu um endurgjald, og at Landsverk, uttan eydnu, 
hevur roynt at fáa í lag eina avtalu við Tórshavnar Kommunu. Lokarennan er tikin við 
sum ein óheimilað meirnýtsla í uppgerðini hjá Landsverki av væntaðu meirnýtsluni, sí 
petti 2.2. 
 
2.2 Uppgerð av væntaðari meirnýtslu 
Sum umrøtt á fundi í bygginevndini 22. mai 2019 hevur Landsverk gjørt eina meting, 
sum vísir eina væntaða meirnýtslu viðvíkjandi H-bygningum upp á 51,1 mió.kr. Í 
“Frágreiðing um fíggjarstýringina av verkætlanini av H-Bygninginum”, dagfest 7. mai 
2019, hevur Landsverk greitt nærri frá hesi fráboðaðu væntaðu meirnýtsluni. 
 
Í fíggjarstýringsskjalinum pr. 12. august 2019 er væntaði kostnaðurin viðvíkjandi H-
bygninginum mettur til 558,6 mió.kr., sum er umleið 55 mió.kr. meiri enn játtanin upp 
á 503,2 mió.kr. Somuleiðis vísir dagførda fíggjarstýringsskjalið samlaðan disponer-
aðan kostnað upp á 514 mió.kr. og samlaðan goldnan kostnað higartil upp á 266 
mió.kr. Fyriliggjandi kostnaðarmeting er í høvuðsheitum gjørd í apríl/mai 2019, og 
sambært Landsverki eru fleiri viðurskifti umrødd síðani hetta, sum skulu takast upp fyri 
at meta um, hvørt fyriliggjandi kostnaðarmeting er nøktandi. 
 
Sambært frágreiðingini frá Landsverki til HIMR frá 7. mai 2019 er metingin av meir-
nýtsluni ikki íroknað væntaða nýtslu viðvíkjandi “ynskjum og krøvum, sum brúkarin 
hevur sett til bygningin, ið tey partvíst meina skuldi verið við í upprunaliga, ella er ein 
avleiðing av, at tøknin, tørvurin ella krøvini eru broytt í tilgongdini til d.d.” Landsverk 
hevur í frágreiðingini mett kostnaðinum av hesum krøvum/ynskjum til 27,7 mió.kr. Í 
eftirfylgjandi frágreiðingum frá fundunum í bygginevndini framgongur, at kostnaðar-
metingin hesum viðvíkjandi er hækkað munandi í mun til fráboðanina í mai mánað. Í 
ikki góðkendari fundarfrásøgn frá fundinum 17. juli 2019 er umrødd ein meting upp á 
100 mió.kr. fyri komandi 2 árini. Fundarfrágreiðingin umrøddi ikki, hvørt talan var um 
mettan meirkostnað viðvíkjandi nýggjum krøvum/ynskjum, ella um mettan samlaðan 
meirkostnað fyri verandi verkætlan, íroknað nýggj krøv/ynskir. Grannskoðarin hevur 
eftirfylgjandi fingið upplýst, at umrødda metingin viðvíkti meirnýtslu, nýggjum og 
gomlum krøvum umframt avleiddum verkætlanum av høvuðsverkætlanini. Á eftir-
fylgjandi fundi er gjørd broyting í fundarfrásøgnini, vísandi til at umrødda upphæddin 
fevndi um annað, ið ikki er ella verður partur av verklagslógini, og at talan var um 
óundirbygd tøl. 
 
  



 

35 

Fyriliggjandi kostnaðarmeting hjá Landsverki, sum framgongur í einum “arbeiðsskjali” 
í fíggjarstýringsskjalinum, kann í høvuðsheitum sundurgreinast sum víst niðanfyri: 
 

 mió.kr. 

Kostnaður  499,7 
Kostnaður “uttan heimild”  29,3 
P-kjallarin 18,0  
Longd byggitíð 8,3  
Væntaðir manglar 5,2  
Søla -1,9 29,6 
Væntaður kostnaður  558,6 

Játtan  503,2 

Meirnýtsla  55,3 

 
Uppgerðin hjá Landsverki, tekur støði í einum bundnum kostnaði upp á 500 mió.kr., 
har meirkostnaðurin viðvíkjandi kjallaranum upp á 18 mió.kr. er tikin við sum ein 
broyting, t.v.s. einum samlaðum bundnum kostnaði upp á 518 mió.kr. Hetta tykist ikki 
at samsvara við viðmerkingarnar til lógarbroytingina og eftirfylgjandi samskifti millum 
Landsverk og HIMR í 2017, har umrøddur verður ein samlaður kostnaður til H-
bygningin, íroknað kjallaran, upp á 503 mió.kr. Harvið er trupult at gera samanberingar 
millum metingina av meirkostnaðinum og áður fráboðaðar metingar til HIMR. 
 
Sambært Landsverki skal uppgerðin rættast, soleiðis at P-kjallarin ikki stendur sum 
meirkostnaður. Kostnaðurin til há-isolatiónsstovurnar upp á 13-14 mió.kr. skal hinvegin 
takast við sum meirkostnaður vegna misskiljing í sambandi við uppgerðina av játtanini 
í 2017. Harafturat framgongur ikki í fyriliggjandi uppgerð av meirnýtsluni, at í mun til 
fráboðaðu ætlaðu sparingarnar upp á 15 mió.kr. vórðu einans funnar samlaðar 
sparingar fyri 3-4 mió.kr. Hesi viðurskiftini eru umrødd nærri undir petti 2.1. Landsverk 
hevur greitt frá misskiljingunum í frágreiðingini frá 7. mai 2019, men umrøddu viður-
skiftini eru ikki sjónlig í undirliggjandi uppgerðini av meirnýtsluni. 
 
Viðvíkjandi væntaða kostnaðinum upp á 8 mió.kr. í 2021 hevur Landsverk greitt frá, at 
hetta er vegna longda byggitíð upp á í minsta lagi tíggju mánaðir frá februar 2021. 
Fyriliggjandi fíggjarprofilur er ikki dagførdur í mun til upprunaliga ætlaðu avhendanina 
í februar 2021, sum hevði ført við sær, at 95 mió.kr. skuldu brúkast upp á tveir mánaðir 
í 2021. 
 
Viðvíkjandi væntaða kostnaðinum upp á 5 mió.kr. til væntaðar manglar, so fyriliggur 
útgreining av hesum í fíggjarstýringsskjalinum. Metti meirkostnaðurin fevnir í 
høvuðsheitum um lendisarbeiði upp á 1,0 mió.kr. ísv. grótkast, el- og hvs-arbeiði, upp 
á 1,0 mió.kr. ísv. íbinding við B-bygningin, reingerðararbeiði upp á 1,0 mió.kr. ísv. 
avhendan av bygninginum umframt mettar eyka handverkara- og projekterings-
útreiðslur upp á til samans 2,0 mió.kr. 
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2.3 Frágreiðingar um væntaða meirnýtslu 

Sum tað framgongur í yvirlitinum omanfyri í petti 2.2 hevur Landsverk í sambandi 
uppgerðina av metta meirkostnaðinum eyðmerkt kostnað “uttan heimild” upp á 29,3 
mió.kr., sum er sundurgreinaður í yvirlitinum niðanfyri. Grannskoðarin hevur biðið 
Landsverk um frágreiðingar til einstøku útreiðslupostarnar, sum eru bólkaðir at vera 
“uttan heimild”, og eru hesar somuleiðis tiknar við í yvirlitið niðanfyri. 
 

 mió.kr. Frágreiðingar 

   (1) (2) (3) 
Handverkaraútreiðslur      
Umlegging av kloakk ísv. lokarennu 2,6   2,6  
Sjógvhitahúsið, elementarbeiði 1,9    1,9 
Sterkstreymsarbeiði 
(SEV íbindingargjald) 

2,2 6,7   2,2 

Projekteringsútreiðslur      
Lønar- og prísvøkstur ísv. høvuðsprojekt 0,6    0,6 
Meirnýtsla projektuppfylging 4,5 5,1   4,5 
Fakeftirlit og byggileiðsla      
Meirnýtsla til verkætlanarleiðara og 
byggileiðara 

 5,1   5,1 

Internt ráðgeving og leiðsla      
Ymisk intern ráðgeving og leiðsla  2,5   2,5 
Málásettar útreiðslur      
Arbeiðspláss 2,0     
Rakstur 5,4     
Byggipláss óvissur 2,5 9,9 3,2 6,7  

Samanteljing  29,3 3,2 9,3 16,8 

Sjógvhitahúsið, inntøkufígging  -1,9   -1,9 

Samanteljing, íroknað inntøkufígging  27,4 3,2 9,3 14,9 

      
Frágreiðingar frá Landsverki: 
(1) “Tað tykist sum um hetta er við í upprunaligari meting (excel skjal) dagfest 15.05.2013, 
áðrenn kostnaðarætlan C.1 var sent til undirskrivingar. Tykist at umraðfestingar eru gjørdar 
eftirfylgjandi, í kostnaðarætlan C.1 dagfest 09.06.2015, uttan at hædd verður tikin fyri hesum 
arbeiðum, sum eru sett í gongd frammanundan.” 
(2) “Er ikki nevnt í verklagslóg, tykist ikki at verða nevnt í kostnaðarætlan heldur.” 
(3) “Er við í verklagslóg og kostnaðarætlan C, B og A, men tað er ikki sett nóg nógv av til 
hetta verkevni.” 

 
Sambært undirliggjandi útgreining, sum grannskoðarin hevur móttikið frá Landsverki, 
fevna mettu meirútreiðslurnar undir málásettu útreiðslunum lutvíst um útreiðslur til 
byggiplássi og rakstur av byggiplássinum, herundir leigu av skúrum, el og hita, upp á 
tilsamans umleið 3,2 mió.kr. og lutvíst um óheimilaðar útreiðslur upp á tilsamans 
umleið 9,3 mió.kr. til framsýningina í forhøllini, “mockup” seingjarstovur, útreiðslur við-
víkjandi reinsiverki og oxygen tanga. 
 
Sambært móttiknu frágreiðingunum frá Landsverki fevna eyðmerktu meirútreiðslurnar 
upp á 27,4 mió.kr. við yvirskriftini “Uttan heimild” lutvíst um skeivar metingar upp á 
tilsamans 18,1 mió.kr. í sambandi við gerð av kostnaðarætlanum og lutvíst um 
óheimilaðar útreiðslur upp á tilsamans 9,3 mió.kr. 
 
Metta meirnýtslan upp á 2,5 mió.kr. fyri internar tænastur frá Landsverki fevnir um 
ymiska interna ráðgeving, herundir viðvíkjandi fakligum spurningum, tekniskum 
spurningum, løgfrøði og fíggjarstýring. Útreiðslurnar í 2018 og væntaður útreiðslurnar 
í 2019-2021 fevna millum annað um HTU samskipan, fíggjarstýring og løgfrøðisliga 
stýring av útboðum. Í metingini av meirnýtsluni vegna longda byggitíð í 2021 upp á 
tilsamans 8,3 mió.kr., sí yvirlitið í petti 2, eru 2,0 mió.kr. afturat settar av sum mett 
meirnýtsla til Landsverk. Í samstarvsavtaluni millum Landssjúkrahúsið og Landsverk 
er avtalað, at serstøk avtala skal gerast um tímaprís fyri “verkfrøðing/tekniskar 
assistent/-arkitekt/byggifrøðing”. Sambært frágreiðing frá fundi í bygginevndini 18. 
oktober 2017 verða verkætlanarfólk fakturerað á verkætlanina, “meðan fakturerað 
verður ikki fyri onnur starvsfólk hjá Landsverki. Hesin leistur er avtalaður í samstarvs-
avtaluni millum Landssjúkrahúsið og Landsverk.” Tað er ivasamt, um tað er í samsvari 
við samstarvsavtaluna millum Landssjúkrahúsið og Landsverk, at uppgerðin av 
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væntaðu meirnýtsluni inniheldur kostnað til Landsverk fyri tænastur innan millum 
annað fíggjarstýring og løgfrøði. 
 
Grannskoðarin mælir til, at uppgerðin viðvíkjandi mettu meirnýtsluni verður dagførd við 
øllum eyðmerktum óheimilaðum meirkostnaði, herundir omanfyri umrøddu meir-
útreiðslum undir málásettu útreiðslunum, og at tað í hesum sambandi verður gjørd ein 
nærri lýsing av einstøku meirkostnaðunum. Viðvíkjandi meirkostnaði til internar 
tænastur frá Landsverk, mælir grannskoðarin til at uppgerðin skilur millum “verk-
ætlanarfólk” og onnur starvsfólk hjá Landsverki, og at tað í hesum sambandi verður 
kannað, um verandi uppgerð er í samsvari við samstarvsavtaluna millum Landssjúkra-
húsið og Landsverk. Í hesum sambandi eigur at verða umhugsað at gera neyvari 
mannagongdir viðvíkjandi innanhýsis faktureringini hjá Landsverki, til dømis at gera 
áseting um, at bygginevndin skal góðkenna útreiðslurnar við jøvnum millumbilum. 
 
2.4 Ræðisroknskapur og kostnaðarætlan 
Sambært fíggjarstýringsskjalinum pr. 12. august 2019 eru 514,1 mió.kr. disponeraðar 
í mun til samlaðan mettan kostnað upp á 558,6 mió.kr. Ein fyribils uppgerð hjá Lands-
verki pr. 1. september 2019, sum ikki er skrásett í fíggjarstýringsskjalinum vísir, at 
samlaðu disponeringarnar eru umleið 31 mió.kr. lægri enn fíggjastýringsskjalið vísir, 
t.v.s. umleið 483 mió.kr. 
 
Disponeraður kostnaður merkir bundin kostnaður, t.v.s. bæði goldin kostnaður og 
sáttmálabundin kostnaður í framtíðini. Disponeringarnar framganga í serstøkum 
uppgerðum fyri hvørt høvuðsverkevnið, har allir sáttmálar og goldnir kostnaðir eiga at 
vera skrásettir. Grannskoðarin hevur sæð, at uppgjørdu disponeraðu útreiðslurnar í 
fleiri førum fevna um útreiðslur, har tað er ivasamt, um kostnaðurin kann sigast at vera 
endaliga disponeraður, sí dømini niðanfyri: 

· Projekteringsútreiðslur upp á tilsamans 55,6 mió.kr. fevna millum annað um 
gjørdar rammuavtalur um eksterna ráðgeving innan logistik og innbúgv, har 
ráðgevararnir mánaðarliga senda rokningar við støði í tíðarnýtsluni. 

· Fakeftirlit og byggileiðsla upp á 17,7 mió.kr. fevna um sáttmálar við uttanhýsis 
ráðgevar um fasta mánaðarliga samsýning fyri fakeftirlit og byggileiðslu, har 
samlaði væntaði kostnaðurin fram til 2021 er skrásettur sum disponeraður. 

· Innanhýsis kostnaður til Landsverk fyri ráðgeving og leiðslu upp á 13,8 mió.kr., 
harav goldnar eru 10,9 mió.kr., eru skrásettar sum disponeraðar 

· Væntaður kostnaður til innbúgv, køk og tøkni upp á 36,1 mió.kr. er skrásettur 
sum disponeraður, hóast einki útboð hevur verið og harvið eingin sáttmáli 
gjørdur. 

Tá væntaður kostnaður, har Landsverk ikki er endaliga bundið til kostnaðin, verður 
skrásettur sum disponeraður, verður ikki sjónligt í fíggjarstýringsskjalinum, hvørjir 
møguleikar eru fyri at fremja sparingar í verkætlanini. Um gjørdar eru rammuavtalur og 
líknandi, so er viðkomandi at skráseta hesar, men hetta eigur at verða skrásett sum 
ætlaður kostnaður í einari útgreinaðari kostnaðarætlan. Við verandi skrásetingum í 
fíggjarstýringsskjalinum er ikki møguligt at staðfesta, hvørt gjørdar avtalur/sáttmálar 
eru við í kostnaðarætlanini ella ikki. Hvørki fyriliggjandi kostnaðarætlan A ella 
uppgerðin av væntaðu meirnýtsluni í arbeiðsskjalinum eru neyvt útgreinaðar niður á 
gjørdar avtalur/-sáttmálar. 
 
Fíggjardeildin hjá Landsverk hevur í innanhýsis eftirlitum fyrra hálvár 2019 staðfest, at 
sáttmálar og avtalur í sambandi við verkætlanina í fleiri førum ikki eru viðgjørd í 
samsvari við innanhýsis mannagongdir hjá Landsverki, sum fevna um skráseting í 
SEYF, journalskipan og fíggjarstýringsskjali. Serliga hevur innanhýsis eftirlitið staðfest 
vantandi arkivering av sáttmálum/avtalum við heimilaðari undirskrift í journalskipanini. 
Byggideildin hevur upplýst, at eitt starvsfólk í løtuni arbeiðir burturav við at goyma allar 
gjørdar sáttmálar/avtalur í journalskipanini, at eftirkanna at sáttmálar og avtalur eru 
rætt skrásettar í SEYF, og at tað hereftir verður gjørd ein avstemman millum 
disponeringar sambært SEYF og fíggjarstýringsskjalinum. 
 
2.5 Góðkenning av broytingum 
Sambært samstarvsavtaluni um ábyrgdar-, heimildar- og arbeiðsbýtið millum Lands-
sjúkrahúsið og Landsverk, dagfest 4. mai 2015, hevur Landssjúkrahúsið millum annað 
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sum uppgávu, at “Samskifta um tørv á játtan til verkætlanina” og “Tryggja sær 
undirtøku fyri størri broytingum í projektinum”. Undir yvirskriftini fíggjarviðurskifti, er 
avtalað fylgjandi mannagongd í sambandi við møguligar broytingar í verkætlanini: 
 
“Fíggjarkarmurin fyri byggiverkætlanina verður ásettur av politisku myndugleikunum 
og í samráð við Landsverk, sum er fakligi byggimyndugleikin. Tá fíggjarkarmurin skal 
ásetast, er tað av størsta týdningi at leggja upp fyri tí óvissu, sum altíð er tengd at eini 
kostnaðarmeting. Hvussu stór óvissan er, veldst um, hvussu langt tilgongdin er komin 
áleiðis. So hvørt sum verkætlanin verður meira ítøkilig, og greiða er fingin á alt fleiri 
ivamálum, eigur óvissan at minka samsvarandi. Um fortreytirnar broytast, hevur 
Landsverk sum byggiharri skyldu til at taka tær avgerðir, sum eru neyðugar, fyri at 
fíggjarkarmurin kann haldast. Slíkar avgerðir skulu tó altíð góðskutryggjast í mun til 
fyriliggjandi byggiskrá, og kunna somuleiðis bert fremjast eftir góðkenning frá 
bygginevnd og byggiánara, sum til eina og hvørja tíð, má taka avgerð og ábyrgd av 
hesum, út frá einari samlaðari meting um samsvar er millum byggiskrá og ætlaðari 
broyting.” 

 
Viðmerkjast skal at samstarvsavtalan er galdandi frá 1. apríl 2014 til 31. desember 
2019 og tískil skal endurnýggjast innan árslok í 2019. 
 
Grannskoðarin hevur lisið fundarfrágreiðingarnar hjá bygginevndini við atliti til, um 
broytingarnar, sum Landsverk hevur eyðmerkt sum væntaðar meirútreiðslur, eru 
umrøddar og/ella góðkendar av bygginevndini. Fleiri av viðurskiftunum eru umrødd av 
bygginevndini. Til dømis er umleggingin av kloakkini í sambandi við lokarennu umrødd 
á fundi 6. mars 2017. Reinsiverkið er umrøtt á ymiskum fundum í 2015-2018. Og 
“mockup” seingjarstovur eru umrøddar á ymiskum fundum í 2018. Tað framgongur tó 
ikki beinleiðis í fundarfrágreiðingunum, um bygginevndin hevur góðkent umrøddu 
viðurskiftini sum broytingar til fyriliggjandi byggiskrá, og um so er, hvørjar fíggjarligu 
avleiðingarnar eru av hesum. 
 
Vísandi til avtalaðu mannagongdina í samstarvsavtaluni, mælir grannskoðarin til, at 
tað í sambandi við umrøðu av broytingum verður tilskilað, um talan er um broytingar í 
mun til fyriliggjandi byggiskrá, og um so er, hvørjar fíggjarligu avleiðingarnar eru av 
hesum í mun til fyriliggjandi kostnaðarætlan. 
 
Í 2019 hevur bygginevndin umrøtt ymiskar møguligar neyðugar broytingar í mun til 
verandi verkætlan, til dømis vegna ov fá “hjárúm”, so sum skolirúm. Grannskoðaranum 
er upplýst, at orsøkin til hesar møguligu neyðugu broytingar er, at bygningurin varð 
smalkaður í 2015, við tað at ein sektión upp á 4 metrar gjøgnum allan bygningin varð 
tikin burtur. Grannskoðaranum upplýst kann hetta hava við sær, at byggiskráin ikki 
kann haldast til fulnar, herundir serliga viðvíkjandi talinum av seingjarstovum. 
Grannskoðarin mælir til, at ásetta mannagongdin um broytingar í mun til fyriliggjandi 
byggiskrá, sí umrøðu omanfyri, verður fylgd í hesum sambandi. 
 
Fundarfrágreiðingarnar verða ikki undirskrivaðar av nevndini. Grannskoðarin mælir til, 
at hetta verður gjørt. 
 
2.6 Vantandi tíðaravmarkingar við árslok 2018 
Í rakstrarroknskapinum fyri 2018 eru útreiðsluførdar 2.514 t.kr., sum er umbøn nr. 10 
frá Demich fyri hvs-tilfar. Sambært upprunaligu avtaluni við Demich skuldi hetta latast 
og rindast í 2019, men er sambært avtalu í januar 2019 fakturerað sum ein eyka 
acontoumbøn fyri 2018. Grannskoðarin hevur ikki móttikið nøktandi skjalprógv fyri, at 
vøran er latin í 2018 ella í seinasta lagi 15. februar 2019, soleiðis at útreiðslan kann 
skrásetast upp á roknskaparárið 2018. Harafturat er forútgoldin tryggingarkostnaður 
viðvíkjandi árunum 2019-2020 av órøttum tikin við sum útreiðsla og ikki tikin við sum 
tíðaravmarking í fíggjarstøðuni. 
 
Um omanfyri nevndu útreiðslur vóru rætt tíðaravmarkaðar, høvdu samlaðu rakstrar-
útreiðslurnar í roknskaparárinum 2018 verið 2.970 t.kr. lægri. 
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Viðmerkingar og tilmælir viðvíkjandi innanhýsis mannagongdum 
Mannagongd viðvíkjandi tilboðum 
Sambært roknskaparreglugerðini hjá Landsverki skal so vítt gjørligt verða biðið um 
tilboð frá minst tveimum veitarum í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grann-
skoðarin hevur staðfest, at mannagongdin verður ikki altíð fylgd. Grannskoðarin hevur 
fingið upplýst, at tað kunnu vera serligar orsøkir til, at frávik verða gjørd í mun til 
innanhýsis mannagongdina, t.d. at tað einans finst ein veitari til eina ávísa vøru ella 
tænastu. Grannskoðarin mælir til at áseta krøv um skrivliga grundgeving og játtan frá 
stjóranum ella øðrum leiðandi starvsfólki, tá ið vikið verður frá innanhýsis manna-
gongdini.  
 
Fakturakrøv 
Í sambandi við grannskoðanina í undanfarnum árum hevur grannskoðarin staðfest, at 
tað ikki altíð framgongur á nøktandi hátt á rokningum frá veitarunum, hvørjari verk-
ætlan útreiðslan viðvíkur. Útreiðslan er tó skrásett á verkætlanina sambært kontering 
hjá starvsfólkunum.  
 
Í sambandi við grannskoðanina av ársroknskapinum fyri 2018 hevur grannskoðarin 
staðfest, at tað nú framgongur á keypsfakturum, hvørjari yvirskipaðari verkætlan 
fakturin viðvíkur, t.v.s. verkætlan nr. 5094 (H-bygningurin) ella verkætlan nr. 5096 
(ymist viðlíkahald av Landssjúkrahúsinum). Tað framgongur ikki á keypsfakturunum, 
hvørjari arbeiðsavtalu fakturin viðvíkur. Viðvíkjandi smærru eyka arbeiðum fyriliggja 
ikki altíð undirliggjandi skrivligar avtalur. Grannskoðaranum upplýst hevur Landsverk í 
2019 sett sum krav til allar veitarar, at avtalu- ella sáttmálanummar skal framganga á 
øllum keypsfakturum. 
 
Grannskoðarin mælir til, at Landsverk sum liður í nýggju fakturakrøvunum í 2019 ásetir 
krøv um, at veitararnir ikki skulu fakturera fyri fleiri avtalur á sama faktura, og at fakturin 
tilskilar nær arbeiðið er framt. 
 
Um rakstrarroknskapin v.m. 
Transaktiónir við nærstandandi partar 
Í árinum eru 2.192 t.kr. (2017: 2.136 t.kr.) goldnar til Landsverk fyri ráðgeving, leiðslu 
v.m. Kostnaðurin er faktureraður sambært tíðarskráseting og ásettum tímaprísum hjá 
Landsverki. Grannskoðarin hevur sæð, at tað fyriliggur ein útrokning av kostprísum 
sum grundarlag undir ásetta tímaprísinum, og stjórnin hevur váttað, at allar trans-
aktiónir við nærstandandi partar eru farnar fram til kostprís. Grannskoðaranum 
kunnugt fyriliggur einki skrivligt avtalugrundarlag viðvíkjandi faktureringini. Grann-
skoðaranum er upplýst, at Landsverk á hvørjum ári sendir Landssjúkrahúsinum útrokn-
ingar av tímaprísunum og metir teir vera góðtiknar, um eingin viðmerking verður gjørd. 
Viðvíkjandi skrivligum avtalugrundarlagið verður víst til viðmerking undir petti 2.3. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Fyrisitingarlig grannskoðan av Landsverki verður gjørd av Landsgrannskoðanini. 
 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Landsverk skrivligar mannagongdir viðvíkjandi tilboðsfyri-
spurningum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðaranum 
upplýst, er løgujáttanin fevnd av roknskaparreglugerðini hjá Landsverki. Landsverk 
hevur ein innanhýsis verkætlanarleist, SEYF, sum er vegleiðing um, hvussu ein verk-
ætlan skal stýrast í mun til fígging, organisatión, samskifti, avgerðir, loyvir o.a. 
 
Sum leiðslan hevur umrøtt í leiðsluátekningini í ársroknskapinum væntast ikki, at 
samlaða játtanin fyri verklagslógina fer at halda, eins og tað eru staðfestir týðandi 
manglar í fíggjarstýringini av verkætlanini.  
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landssstýrismaðurin í heilsumálum hevur viðmerkt, at hann hevur sæð fyrivarnið, ið 
grannskoðanin hevur tikið.  
 
Viðvíkjandi viðmerking um, at bygginevndin kann góðkenna útreiðslur við jøvnum 
millumbilum, viðmerkir landsstýrismaðurin, at bygginevndin ikki hevur nakra fíggjarliga 
heimild. Hesa heimild hevur aðalstjórin í Heilsumálaráðnum latið sjúkrahússtjóranum. 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismann-
inum 9. oktober 
2019 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismann-

inum 9. oktober 2019 
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Landsstýrismaðurin hevur sæð, at grannskoðanin vísir á nakrar óheimilaðar útreiðslur. 
Landsstýrismaðurin hevur eisini sæð, at Landsverk seinasta árið hevur styrkt sínar 
mannagongdir viðvíkjandi tí fíggjarligu stýringini, og at fíggjarliga yvirlitið eisini verður 
dagført javnan. 
 
Arbeitt verður við at tilevna eitt lógaruppskot til at dagføra løgtingslógina um at 
høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið. Í hesum sambandi verða 
umrøddu fíggjarligu viðurskiftini viðgjørd, soleiðis at byggingin ótarnað kann halda 
áfram. 
 

5.10 Klaksvíkar sjúkrahús (Høvuðskonta 11.20.3.10) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 68.672 70.872  
 Inntøkur 5.028 6.663  
 Útreiðslur -73.979 -78.171  
 Ársúrslit -279 -636  

  
Fíggjarstøða11 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur sjúkrahúsið mannagongdir um tilboðsfyrispurningar og 
útboð í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, at Klaks-
víkar sjúkrahús hevur ávís serlig atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av útgerð. 
Leiðslan hevur í januar 2019 gjørt eitt notat, sum lýsir mannagongdirnar í mun til 
rundskrivið um keyp av vørum og tænastum. Klaksvíkar Sjúkrahús hevur í september 
2018 samskift við Føroya Gjaldstovu um møguliga útbjóðing av innkeypi av mati, og 
hevur í hesum sambandi latið frágreiðing til Føroya Gjaldstovu við grundgeving fyri ikki 
at gera útbjóðing hesum viðvíkjandi. 
 
Sjúkrahúsið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, sum lýsa gongdina hjá 
sjúkrahúsinum. Ávís hagtøl hava tó, eins og undanfarin ár, ikki verið tøk orsakað av at 
rapporteringsskipanin í Cosmic (THS), ikki enn er liðugt ment. Sjúkrahúsið hevur gjørt 
aktivitetsyvirlit fyri 2018 og 2019. 
 
Viðvíkjandi fíggjarstýringini, hevur grannskoðarin sæð, at rakstrarætlanin fyri 2018 er 
samanborin við roknskapin gjøgnum árið, og at fíggjarætlan eisini er gjørd fyri 2019.  
 
Innanhýsis mannagongdir og eftirlit 
Skattafríar veitingar 
Ávís starvsfólk, sum hava tilkallivakt, fáa eina fasta mánaðarliga upphædd fyri at nýta 
egna telefon í arbeiðsørindum, umframt at tey fáa fasta upphædd fyri at nýta egnan bil 
í vaktartíðini. Samsýningarnar verða latnar starvsfólkunum sum skattafríar veitingar. 
 
Sambært rundskrivi nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS kann skattafrítt endurgjald 
rindast fyri at nýta egnan bil í arbeiðsørindum við 3,20 kr. fyri hvønn kilometur, tó so at 
minsta gjaldið fyri koyring aftur og fram altíð er 16 kr. Koyribók skal førast og latast 

                                                      
11 Í roknskapinum fyri sjúkrahúsið í 2018 er eingin fíggjarstøða, men í 2017 er fíggjarstøða, sum javnvigar 
við 52.896 t.kr. (mest støðisogn). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
26. apríl 2019 

Roknskapartøl 

Úr rakstrarrokn-

skapinum 2018 
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arbeiðsgevaranum, áðrenn goldið verður. Fasta upphæddin, sum Klaksvíkar sjúkrahús 
rindar starvsfólkunum, er oman fyri 16 kr. fyri hvørja ferð, og lýkur ikki treytirnar fyri at 
verða goldin skattafrítt. Grannskoðarin mælir til, at koyripengar verða goldnir sambært 
galdandi satsum í rundskrivinum. 
 
Hóast § 29 í skattalógini ásetir, at útgjøld til kostnað av starvi eru skattafrí, inniheldur 
rundskriv nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS onga beinleiðis heimild til at gjalda starvs-
fólkum skattafrít endurgjald fyri nýtslu av egnari telefon í arbeiðsørindum. Grann-
skoðarin mælir til, at greiða verður fingin á hesum ivamáli, møguliga við beinleiðis fyri-
spurningi til TAKS. Grannskoðaranum er upplýst, at Fíggjarmálaráðið vónar at fáa 
avgreitt málið við næstu samráðingar. 
 
Serlæknar uttan autorisatión 
Í samband við grannskoðanina hevur grannskoðarin staðfest, at læknar í einstøkum 
førum virka og verða løntir eftir serlæknasáttmálanum, hóast teir ikki eru skrásettir sum 
serlæknar í góðkenningarskránni hjá Styrelsen for Patientsikkerhed. Grannskoða-
ranum er upplýst, at talan er um læknar, sum væntast at gerast serlæknar innan 0 til 
2 ár, og at tað er vanlig mannagongd. Grannskoðarin mælir til, at Klaksvíkar Sjúkrahús 
kannar, um læknarnir lúka formligu krøvini til undantak sambært serlæknasátt-
málanum fyri at verða settur í tíðaravmarkað starv sum serlækni. 
 
KT-viðurskifti 
Grannskoðarin hevur gjørt gjøgnumgongd av KT-nýtsluni hjá Klaksvíkar Sjúkrahúsi og 
frágreiðing er gjørd hesum viðvíkjandi. Staðfest er, at áður umrøddu viðurskifti um 
antivirus-verju eru fingin í rættlag.  
 
Klaksvíkar Sjúkrahús hevur í árinum ikki undirskrivað sáttmálan við Landsnet, sum 
veitir Klaksvíkar Sjúkrahúsi KT-tænastur. Tað skal tó leggjast afturat, at sáttmálin fer 
úr gildi, tá Klaksvíkar Sjúkrahús gerst partur av Heilsunetinum, sum skuldi settast í 
verk í 2. ársfjórðingi 2019. 
 
KT-trygdarpolitikkurin og váðametingin vórðu seinast endurskoðað í 2013. Grann-
skoðarin mælir til, at hesi verða endurskoðað javnan, t.d. árliga ella tá váðamyndin 
broytist. 
 
Niðurstøðan av gjøgnumgongd grannskoðarans er, at 13 tilmæli eru opin, harav eitt 
tilmæli hevur høga raðfesting, níggju hava miðal raðfesting og trý hava lága raðfesting. 
Høgt raðfest tilmæli eiga at verða loyst uttan óneyðugt drál. 
 
Hóast hesar veikleikar, metir grannskoðarin, at Klaksvíkar Sjúkrahús hevur trygdar-
góða stýring við KT-nýtslu síni.  
 
Viðmerkingar og ískoytissundurgreiningar til ársroknskapin 
Lønir og eftirlønargjøld 
Grannskoðanin hevur m.a. fevnt um gjøgnumgongd av mannagongdunum hjá Klaks-
víkar sjúkrahúsi fyri at staðfesta møguligar veikleikar á lønarøkinum. Somuleiðis hevur 
grannskoðarin við stakroyndum eftirkannað, at undirskrivað setanarskriv fyriliggja hjá 
starvsfólkum, og at útgoldin løn er í samsvari við setanartreytir og galdandi sáttmálar. 
 
Materiell støðisogn 
Materiella støðisognin fatar um bygningar, sum eru virðisásettir til 47.725 t.kr. Aðrar 
ognir við útveganarvirði yvir 50 t.kr. eru nú eisini skrásettar í Búskaparskipan landsins. 
Samlaða skrásetingin í búskaparskipanini er 47.725 t.kr. 
 
Vørugoymsla 
Goymslan av nýtsluvørum, var 1.013 t.kr. við árslok 2018. Grannskoðarin hevur við 
stakroyndum eftirkannað goymsluna 16. januar 2018, og somuleiðis eftirkannað 
virðisásetingina av goymsluni við árslok 2018. Grannskoðarin hevði ongar týðandi 
viðmerkingar. Eins og undanfarin ár er virðið á goymsluni ikki tikið við á goymslukontu 
í fíggjarstøðuni. 
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Vøru- og tænastuáogn 

Í fíggjarstøðuni er vøru- og tænastuáogn tilsamans 5.277 t.kr., sum er ein hækking upp 
á 3.618 t.kr. samanborið við 2017. Størstu skuldararnir hjá Sjúkrahúsinum eru Heilsu- 
og innlendismálaráðið við 2.853 t.kr. og Landssjúkrahúsið við 974 t.kr. Øll upphæddin 
er goldin í 2019. 
 
Tøkur peningur 
Grannskoðarin hevur í november 2018 gjørt ófráboðað kassaeftirlit, sum ikki gav orsøk 
til nakra viðmerking. 
 
Eventualskyldur 
Mettur skyldugur starvsfólkakostnaður er 4,9 mió.kr. (2017: 4,8 mió.kr.). Skyldurnar 
eru ikki tiknar við í fíggjarstøðuna 2018. 
 
Klaksvíkar Sjúkrahús hevur leigusáttmála um kopimaskinu, sum kann sigast upp við 2 
mánaða freist. Mánaðarligi kostnaðurin er 2.884 kr.  
 
Samandráttur 
Grannskoðarin hevur gjørt yvirlit yvir viðmerkingar og tilmælir úr grannskoðanarproto-
kollini. Talan er um 7 mál frá roknskaparárunum 2012, 2014, 2015, 2017 og 2018. Av 
teimum eru fýra mál avgreidd, meðan trý enn eru opin. Av teimum opnu málunum stava 
tvey frá 2012 og eitt frá 2018. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Heilsu- og innlendismálaráðið hevur gjøgnumgingið frágreiðingina og hevur hesar 
viðmerkingar til grannskoðanina: Heilsu- og innlendismálaráðið hevur sæð at fleiri 
tilmæli frá undanfarnum árum eru avgreidd, herundir hevur ráðið sæð viðmerkingarnar 
um KT-viðurskifti. Málið um skattafrítt endurgjald fyri at nýta egnan bil, er lagt fyri 
Fíggjarmálaráðið.  
 
Landsstýrismaðurin hevur ikki aðrar viðmerkingar til grannskoðanina. 
 

5.11 Suðuroyar sjúkrahús (Høvuðskonta 11.20.3.15) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Niðanfyri eru høvuðstøl 
úr landsroknskapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 61.065 64.065  
 Inntøkur 5.476 4.102  
 Útreiðslur -66.241 -68.790  
 Ársúrslit 300 -623  

  
Fíggjarstøða12 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur sjúkrahúsið mannagongdir viðvíkjandi tilboðsfyrispurning-
um og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðarin hevur í 
sambandi við stakroyndir av rakstrarútreiðslum ikki staðfest viðurskifti, ið geva 
ábendingar um, at sjúkrahúsið ikki hevur virkað í samsvari við rundskrivið um keyp av 

                                                      
12 Í roknskapinum fyri sjúkrahúsið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 95.448 t.kr. í 2017 og 93.200 t.kr. í 2018 
(allarmest støðisogn, men eisini áogn). 

Roknskapartøl 

Úr ársrokn-  

skapinum 2018 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
16. juli 2019 

Úr grannskoðanar- 
protokollini  
5. juli 2019 
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vørum og tænastum. Leiðslan hevur upplýst, at Suðuroyar sjúkrahús hevur ávís serlig 
atlit at taka, t.d. í sambandi við keyp av útgerð.  
 
Sjúkrahúsið ger ymiskar skrásetingar, útrokningar og hagtøl, ið lýsa gongdina hjá 
sjúkrahúsinum. Rakstrarætlan fyri 2018 er samanborin við roknskapin gjøgnum árið, 
og fíggjarætlan fyri 2019 er eisini gjørd.  
 
KT-nýtsla 
Leiðslan hevur fingið upplýst, at nøktandi trygdaravrit verður tikið av øllum bókhalds-
skrásetingum stovnins. Suðuroyar Sjúkrahús tekur leypandi trygdaravrit av øllum 
øðrum skrásetingum á stovninum. Skipan til trygdaravrit verður nýtt, og trygdaravrit 
verður lagt á diskar, sum verða goymdir í brandtryggum skápi. Grannskoðarin mælir 
til at eftirkanna við jøvnum millumbilum, um trygdaravritini kunnu endurinnlesast. 
Honum er upplýst, at trygdaravrit seinast eru kannað í 2011, tá ið skipanin varð endur-
nýggjað. Servarar standa í avlæstum rúmi og atgongd til rúmið verður loggað. 
 
Atgongd til KT-skipanir hjá Suðuroyar Sjúkrahúsi verður stýrd og vard við persónligum 
loyniorði.  
 
Innanhýsis mannagongdir og eftirlit 
Skyldug avspáking 
Sambært uppgerð stovnsins var skyldug yvirtíð við ársbyrjan 308 t.kr. og við árslok 
485 t.kr. Uppgjørda skyldan er ikki avsett í ársroknskapi stovnsins. Um skyldan hevði 
verið rætt skrásett í fíggjarstøðuni við ársbyrjan og við árslok, hevði árroknskapurin fyri 
2018 víst meirútreiðslur upp á 177 t.kr. Grannskoðarin mælir til, at skyldan viðvíkjandi 
avspáking verður skrásett í fíggjarstøðu stovnsins við jøvnum millumbilum. 
 
Keyp av vørum frá Landssjúkrahúsinum 
Tá sjúkrahúsið keypir vørur frá Landssjúkrahúsinum verður í LKS skrásett ein rokning 
við tekstinum “Vøra frá goymsluni”. Tað framgongur ikki, hvørja vøru talan er um. 
Grannskoðarin hevur fingið upplýst, at tað til allar slíkar rokningar fyriliggja undir-
liggjandi útgreinaðar rokningar.  
 
Grannskoðarin mælir til, at útgreinaðu rokningarnar verða lagdar við sum skjøl til 
rokningarnar frá Landssjúkrahúsinum í LKS. 
 
Mannagongd fyri góðkenning av tímum hjá leiðandi starvsfólkum 
Eingin mannagongd er fyri gjøgnumgongd og váttan av tímum í Vaktplan hjá leiðandi 
starvsfólkum. Grannskoðarin mælir enn einaferð til, at mannagongd verður gjørd. 
 
Skattafrítt endurgjald fyri at nýta egnan bil 
Ávís starvsfólk, sum hava tilkallivakt, fáa fasta skattafría upphædd fyri at nýta egnan 
bil í vaktartíðini.  
 
Sambært rundskrivi nr. 1 frá 12. august 2009 frá TAKS kann skattafrítt endurgjald 
rindast fyri at nýta egnan bil í arbeiðsørindum við 3,20 kr. fyri hvønn koyrdan kilometur, 
tó so at minsta gjaldið fyri koyring aftur og fram altíð er 16 kr. Koyribók skal førast og 
latast arbeiðsgevaranum, áðrenn goldið verður. Um arbeiðsgevari letur størri endur-
gjald, eru upphæddirnar oman fyri 3,20 kr. skattskyldugar og skulu ávísast um aftur-
haldsskipanina. Grannskoðarin mælir til, at koyripengar verða goldnir sambært 
galdandi satsum í rundskrivinum. 
 
Váttan um fulltíðarstarv 
Hjálparlæknar fáa yvirtíð frá fyrsta tíma, teir arbeiða á sjúkrahúsinum, um teir eru í 
fullum starvi á øðrum sjúkrahúsi. Grannskoðarin mælir til, at mannagongd verður gjørd, 
sum tryggjar, at dagførd váttan um fast starv fyriliggur, áðrenn yvirtíð verður goldin. 
 
Trygdaravrit 
Sambært stovninum eru trygdaravritini seinast kannað á heysti 2011. Grannskoðarin 
mælir til at eftirkanna við jøvnum millumbilum, um trygdaravritini kunnu endurinnlesast.  
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Viðmerkingar og ískoytis sundurgreiningar til ársroknskapin 
Lønir og eftirlønargjøld 
Grannskoðanin hevur m.a. fevnt um gjøgnumgongd av mannagongdunum hjá Suður-
oyar Sjúkrahúsi fyri at staðfesta møguligar veikleikar á lønarøkinum. Somuleiðis hevur 
grannskoðarin við stakroyndum m.a. eftirkannað, at undirskrivað setanarskriv fyriliggja 
hjá starvsfólkum, at innplaseringin er røtt, at tíðargreiningin er røtt, og at útgoldin løn 
er í samsvari við setanartreytir og galdandi sáttmálar. 
 
Materiell støðisogn 
Materiell støðisogn fatar um bygningar, virðissettir til 85.602 t.kr., og innbúgv og annan 
útbúnað, virðissett til 3.866 t.kr., sum eru skrásett í fíggjarstøðu stovnsins og í útbún-
aðaryvirlitinum í Búskaparskipan landsins. Tilgongd av ognum yvir 50 t.kr. verður leyp-
andi skrásett í Búskaparskipan landsins. Aðrar ognir sambært ognaryvirliti, 14.912 t.kr. 
tilsamans, eru ikki tiknar við í fíggjarstøðuna 2018. 
 
Vørugoymsla 

Sjúkrahúsið hevur goymslu av nýtsluvørum, sum við árslok 2018 var 893 t.kr. Grann-
skoðarin hevur við stakroyndum eftirkannað goymsluna 31. desember 2018, og somu-
leiðis eftirkannað virðisásetingina. Eftirkanningin gav ikki orsøk til viðmerkingar. Eins 
og undanfarin ár er virðið á goymsluni ikki tikið við á goymslukontu í fíggjarstøðuni. 
 
Tænastu-, vøruskuldarar o.t. 
Í fíggjarstøðuni eru tænastu- og vøruskuldarar o.t. tilsamans 3.209 t.kr. (2017: 754 
t.kr.). Ein skuldari hevði saldu eldri enn 60 dagar, 31. desember 2018, og er hendan 
upphæddin inngoldin í 2019. Í árinum er einki staðfest tap upp á skuldarar. 
 
Samandráttur 
Grannskoðarin hevur gjørt yvirlit yvir viðmerkingar og tilmæli úr grannskoðanarproto-
kollini. Talan er um 7 mál frá roknskaparárunum 2015, 2016, 2017 og 2018. Einki av 
málunum kann sigast at vera avgreitt. Tvey av málunum stava frá 2015, tvey frá 2016, 
eitt frá 2017 og tvey frá 2018. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin hevur greitt frá, at ráðið hevur biðið sjúkrahúsið um at viðgera til-
mæli. Hann kunnar eisini um, at viðvíkjanadi tilmælinum um skattafrítt endurgjald fyri 
at nýta egnan bil, so hevur Heilsu- og innlendismálaráðið lagt hetta fyri Fíggjarmála-
ráðið, ið varðar av TAKS og Lønardeildini. 
 

5.12 Serstakur sjúkrahúsheilivágur (Høvuðskonta 11.20.3.19) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Niðanfyri eru høvuðstøl 
úr landsroknskapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 42.000 47.100  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -42.570 -46.458  
 Ársúrslit -570 642  

  
Fíggjarstøða 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin fyri 2018, um sæð verður burtur frá ávirkanini frá 
viðurskiftunum, sum eru lýst í grundarlagnum fyri niðurstøðu við fyrivarni, í øllum 
týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um 
roknskaparverk landsins o.t.” Tað er somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn 
mannagongdir og innanhýsis eftirlit, sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar 
av ársroknskapinum eru í tráð við givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar 
avtalur og vanliga siðvenju. 
 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
17. juli 2019 

Roknskapartøl 

Úr rakstrarrokn-

skapinum 2018 
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Grundarlag fyri niðurstøðu við fyrivarni 

Í rakstrarroknskapinum 2019 eru inntøkuførdar 723 t.kr., sum er avsláttur viðvíkjandi 
keyp av heilivági í 2018.  
 
Serlig viðurskifti viðvíkjandi grannskoðanini av ársroknskapinum fyri 2018 
Vantandi tíðaravmarkingar við árslok 2018 
Í rakstrarroknskapinum 2019 eru inntøkuførdar 723 t.kr., sum er avsláttur viðvíkjandi 
keyp av heilivági í 2018. Talan er um eina avrokning frá Nomeco fyri 4. ársfjóring í 
2018, dagfest 10. januar 2019, vegna ymiskar veitarar við samlaðum avsláttri upp á 
584 t.kr., og eina kreditnotu frá Pfizer, dagfest 20. november 2018, viðvíkjandi avsláttri 
fyri 2018 uppá 139 t.kr. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Eftirlit við nýtsluni 
Apoteksverkið sendir annan hvønn mánað ein útgreinaðan lista yvir nýtsluna av 
heilivági, sum vísir hvørt einstakt keyp av heilivági við ymiskum útgreiningum. Yvirlitini 
frá Apoteksverkinum vísa til dømis eitt sonevnt “ATC” nummar fyri hvørt keyp, sum er 
ein altjóða skipan til bólking av heilivági. Listarnir frá Apoteksverkinum innihalda ikki 
bólkingar av nýtsluni og samanberingar við undanfarin tíðarskeið. Grannskoðarin 
mælir til, at listarnir frá Apoteksverkinum verða brúktir sum grundarlag fyri einari 
skipaðari rapportering viðvíkjandi nýtsluni til Heilivágsráðið við jøvnum mllumbilum, til 
dømis við støði í ATC-numrunum 
 
Samskipan í sambandi við viðgerð uttanlands 
Tað framgongur av frágreiðing frá fundi í Heilivágsráðnum, dagfest 31. oktober 2018, 
at tað er torført at stýra útreiðslunum, tá talan er um viðgerð, sum er sett í verk í 
Danmark og sum frammanundan ikki er góðkend í Føroyum. Sambært fundar-
frágreiðingini verður hetta tikið upp við Ríkissjúkrahúsið og Region Hovedstaden. 
 
Heilivágurin í sambandi við viðgerð uttanlands verður útreiðsluførdur sum samlað 
rokning fyri viðgerð uttanlands. Í ávísum førum eru sjúklingarnir áhaldandi fevndir av 
viðgerð uttanlands, hóast útreiðslan í stóran mun kann fevna um keyp av heilivági í 
útlandinum. Útreiðslurnar av heilivági undir viðgerð uttanlands kunnu fáa týdning fyri 
nýtsluna av serstøkum sjúkrahúsheilivági í Føroyum, til dømis tá sjúklingar koma heim 
frá viðgerð uttanlands ella tá viðgerðir verða heimtiknar. Tað kann tískil møguliga vera 
viðkomandi fyri eftirlitsarbeiði viðvíkjandi nýtsluni av serstøkum sjúkrahúsheilivági at 
fáa innlit í, hvussu stórur partur av útreiðslunum til viðgerð uttanlands fara til keyp av 
serstøkum sjúkrahúsheilivági. 
 
Grannskoðaranum kunnugt fyriliggur eingin skrivlig vegleiðing um, hvussu keyp av 
heilivági skal samskipast, tá sjúklingar verða settir í viðgerð uttanlands og eftirfylgjandi 
skulu koma í viðgerð í Føroyum, herundir um útvegan av upplýsingum um, hvussu 
stórar útreiðslurnar eru til keyp av serstøkum sjúkrahúsheilivági í sambandi við viðgerð 
uttanlands. Grannskoðarin mælir til, at vegleiðingar verða gjørdar. 
 
Fyrisitingarliga grannskoðan 
Innkeyp av heilivági fer alt umvegis Apoteksverkið, sum hevur monopol. Reglurnar um 
innheinting av tilboð og útboð eru ikki galdandi fyri keyp av heilivági frá Apoteks-
verkinum. Hóast hetta, so verður hugsað um sparsemi, tá val av heilivági verður gjørt. 
Grannskoðaranum upplýst verður hetta gjørt av Landssjúkrahúsinum, við at ein 
farmaseutur 1-2 ferðir um árið greinar nýtsluna og kannar, um apotekini keypa rætt inn 
og um nýtslan er skynsom. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin í Heilsu- og innlendismálum hevur kunnað um, at Heilsu- og 
innlendismálaráðið, saman við Landssjúkrahúsinum, hevur viðgjørt fyrivarnið og 
tilmælini hjá grannskoðaranum. 
 
Landssjúkrahúsið hevur hesar viðmerkingarnar til niðurstøðuna við fyrivarni:  
“Í grannskoðanarátekningunum á ársroknskapin 2018 fyri Serstakur sjúkrahúsheili-
vágur hevur SPEKT gjørt niðurstøðu við fyrivarni fyri skeivum tíðaravmarkingum. Talan 

Úr grannskoðanar- 
protokollini  
16. august 2019 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
29. august 2019 
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er um munandi upphæddir, 0,7 mió.kr., sum eru bókaðar í skeivum roknskaparári, og 
tí ávirka ársúrslitið fyri 2018 positivt. 
Sjúkrahúsverkið fer í roknskaparvegleiðing fyri hesa rakstrarjáttan at áseta manna-
gongdir sum minka munandi um vandan fyri, at slíkar skeivar tíðaravmarkingar koma 
fyri í framtíðini. Vit hava eisini sett tiltøk í verk fyri at tryggja at hesar mannagongdir 
vera fylgdar.” 
 

5.13 Hvíldarheimið “Naina” (Høvuðskonta 11.20.3.25) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 2.176 2.419  
 Inntøkur 5.059 5.192  
 Útreiðslur -7.235 -7.611  
 Ársúrslit 0 0  

  
Fíggjarstøða13 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum 
og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virkseminum hjá heiminum 
í roknskaparárinum 1. januar - 31. desember 2018 samsvarandi roknskaparskipan 
landsins. 
 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, er ikki møguligt at skilja funktiónirnar effektivt 
sundur ímillum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á umsjón 
leiðslunnar og eftirliti við rakstrinum, bókhaldinum og roknskaparframløguni. Tá ið tað 
ikki er effektivur funktiónsskilnaður og harvið effektivt innanhýsis eftirlit, er váði fyri, at 
ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda í umsitingini, og stovnurin harvið kann missa virðir. 
Grannskoðarin hevur ikki staðfest óreglusemi, men kann heldur ikki veita fulla vissu 
fyri, at tað ikki kemur fyri.  
 

5.14 Deildin fyri arbeiðs- og almannaheilsu (Høvuðskt. 11.20.3.30) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018:  
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 1.981 2.009  
 Inntøkur 4.617 4.629  
 Útreiðslur -6.598 -6.638  
 Ársúrslit 0 0  

  
Fíggjarstøða14 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðaraátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2017 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 

                                                      
13 Í roknskapinum fyri hvíldarheimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 1.597 t.kr. í 2017 og 1.341 t.kr. í 2018 
(mest húsaogn). 
14 Í roknskapinum fyri deildina er fíggjarstøða, sum javnvigar við 4.131 t.kr. í 2017 og 4.235 t.kr. í 2018 (mest 
tøkur peningur hjá inntøkufíggjaðum virksemi). 

Roknskapartøl 

Úr ársfrásøgnini 
2018 

Roknskapartøl 

Úr ársrokn-

skapinum 2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
10. apríl 2019 
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Viðmerkingar og tilmæli 
Keyp av vørum og tænastum 
Stovnurin hevur, í sambandi við keyp av ávísum vørum og tænastum, óskrivaðar 
mannagongdir viðvíkjandi tilboðsfyrispurningum og útboði, sum víkja frá rundskrivi um 
keyp av vørum og tænastum frá 1. juli 2016. Grannskoðaranum er upplýst, at umsókn 
um undantak er sent keypsportalinum, men einki skrivligt svar er móttikið enn.  
 
KT-viðurskifti 
Gjaldstovan hevur í september 2018 framt eina skoðan av Deildini fyri Arbeiðs- og 
Almannaheilsu. Í mai 2019 kom nýtt rundskriv í gildi, sum ásetur KT-trygdarkrøv fyri 
almennar stovnar, sum hava upplýsingar, ið hava týdning fyri landið. Krøvini eru herd 
fyri stovnar, sum viðgera serliga týðandi upplýsingar, sambært punkt 7.1 í rundskriv-
inum um KT-trygd. Stovnar, ið eru fevndir av rundskrivinum, skulu fremja eina árliga 
skoðan, sum hevur til endamáls at staðfesta, hvørt tey generellu trygdareftirlitini á 
stovninum eru nøktandi fyriskipað og fylgd. Grannskoðarin metir ikki, at skoðanin, ið 
Gjaldstovan framdi í september 2018, á fullfíggjaðan hátt kann staðfesta, um Deildin 
fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu hevur sett í verk og fylgir trygdareftirlitunum sambært 
rundskrivinum um KT-trygd. Grannskoðarin mælir tí stovninum til at fremja eina nýggja 
skoðan, sambært punkt 12.1 í rundskrivinum um KT-trygd. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin í Heilsu- og innlendismálum hevur ongar viðmerkingar til grann-
skoðanina. 
 

5.15 Viðgerðarstovnurin Heilbrigdi (Høvuðskonta 11.20.4.02) 

Grannskoðanarvirkið Grannskoðarastovan hevur grannskoðað roknskapin. Í talvuni 
niðanfyri eru høvuðstøl úr landsroknskapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 5.960 6.329  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -5.721 -6.335  
 Ársúrslit 239 -6  

  
Fíggjarstøða15 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, 
skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virksemi stovnsins 
í roknskaparárinum 2018 samsvarandi galdandi roknskaparkunngerð. 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Heilbrigdi húsast í einum sethúsum, ið eftir 32 ár eru nógv slitin, hóast vanligt viðlíka-
haldsarbeiði er gjørt. Heilbrigdi vónar at finna eina nýggja hóskandi loysn skjótt. 
 
Umstøður av týdningi fyri roknskaparuppgerðina 
Orsakað av støddini á heiminum og talinum av starvsfólkum, sum taka sær av fyrisit-
ingini, er einki veruligt innanhýsis eftirlit, sum er grundað á arbeiðsbýti. Grannskoðanin 
er tí í minni mun grundað á arbeiðsgongdir og innanhýsis eftirlit. Grannskoðarin ger 
vart við, at tá ið starvsfólk hava eftirlit við egnum arbeiði, eru eingi ella sera avmarkað 
líkindi fyri, at eftirlitið varnast skeivleikar.  
 
Eftir grannskoðarans tykki eru bókhald og fyrisiting umsitin á fullgóðan og tryggan hátt. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin í Heilsu- og innlendismálum hevur ongar viðmerkingar til grann-
skoðanina. 
 

                                                      
15 Í roknskapinum fyri sjálvsognarstovnin er fíggjarstøða, sum javnvigar við 3.033 t.kr. í 2017 og 2.901 t.kr. 
í 2018 (bygningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
28. juni 2019 

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
21. juni 2019 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
17. juli 2019 
 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
17. juli 2019 
 

Úr ársrokn-
skapinum 2018 
 

Úr ársrokn-
skapinum 2018 
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5.16 Viðgerðarstovnurin Blákrossheimið (Høvuðskonta 11.20.4.03) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 5.960 8.554  
 Inntøkur 933 348  
 Útreiðslur -6.892 -8.895  
 Ársúrslit 1 7  

  
Fíggjarstøða16 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Trygdarveitingar og eventualskyldur 
Blákrossheimið hevur gjørt eina leiguavtalu á 438 t.kr. um árið. Avtalan kann sigast 
upp av báðum pørtum við 24 mánaða freist.  
 
DAT (Ambulant viðgerðartilboð til ung) hevur gjørt leiguavtalu upp á 120 t.kr. árliga. 
Avtalan kann sigast upp av báðum pørtum við 3 mánað freist. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Blákrossheimið hevur í roknskaparárinum keypt útbúnað við útveganarvirði yvir 50 
t.kr., sum ikki er blivin skrásettur í Búskaparskipan Landsins. Grannskoðarin mælir til, 
at útbúnaðurin verður skrásettur í Búskaparskipan Landsins. 
 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi er ásett í roknskaparreglugerðini hjá Blákrossheiminum, at 
stovnurin skal biðja um tilboð í sambandi við øll størri keyp. Uppá fyrispurning hevur 
grannskoðarin fingið upplýst, at reglugerðin verður fylgd. Hann viðmerkir, at stovnurin 
eisini biður um tilboð í sambandi við smærri veitanir. 
 
Blákrossheimið hevur ikki gjørt mál- og avrikssáttmála við Heilsu- og innlendismála-
ráðið síðan fyri 2016. Stovnurin hevur fingið boð frá Heilsu- og innlendismálaráðnum, 
at bíða eftir boðum um nærri ásetingar. Stovnurin hevur síðan fráboðanina einki frætt 
í málinum. 
  
Rakstrarætlan fyri 2018 er gjøgnum árið samanborin við roknskapin, og fíggjarætlan 
er gjørd fyri 2019. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum kannað, um løn er goldin sambært galdandi 
lønartalvum og setanarskrivum. Hann hevði ongar viðmerkingar. 
 
Blái Krossur Føroyar eigur bygningin, har Blákrossheimið húsast. Heilsu- og innlendis-
málaráðið hevur góðkent leiguavtaluna 11. juni 2015. Blái Krossur Føroyar eigur eisini 
bygningin, har DAT-ung húsast. Heilsu- og innlendismálaráðið hevur góðkent leigu-
avtaluna 27. november 2018. Harumframt er avtala um gjald fyri bókhald og aðrar 
tænastur. Mánaðarliga gjaldið til Bláa Kross Føroyar er 8.500 kr. fyri Blákrossheimið 
og 3.600 kr. fyri DAT-ung, og er hetta ásett í formligari avtalu, ið er undirskrivað av 
báðum pørtum 1. september 2018. 
 

                                                      
16 Í roknskapinum fyri heimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 239 t.kr. í 2017 og 12 t.kr. í 2018 (áogn og 
tøkur peningur). 

Úr ársroknskapinum 
2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
4. apríl 2019 

Roknskapartøl 
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Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin í Heilsu- og innlendismállum hevur gjøgnumgingið grannskoðara-
frágreiðingina og fer at viðgera tilmælið um at skráseta útbúnað. Landstýrismaðurin 
hevur annars ongar viðmerkingar til grannskoðanina. 
 

5.17 Viðgerðarstovnurin Frælsi (Høvuðskonta 11.20.4.04) 

Viðgerðarstovnurin Frælsi er ein nýggjur stovnur, staðsettur á Eiði. Roknskapurin fyri 
2018 er tann næsti hjá stovninum og grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað. 
Niðanfyri eru høvuðstøl úr landsroknskapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 2.000 3.663  
 Inntøkur 0 187  
 Útreiðslur -1.934 -3.846  
 Ársúrslit 66 4  

  
Fíggjarstøða17 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, 
skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virkseminum hjá 
stovninum í roknskaparárinum 1. januar - 31. desember 2018 samsvarandi 
roknskaparskipan landsins. 
 
Viðmerking 
Sambært grannskoðanarprotokollini, hevur grannskoðanin ikki givið orsøk til fyrivarni.  
 
Umstøður av týdningi fyri roknskaparuppgerðina 
Orsakað av støddini á viðgerðarstovninum og talinum av starvsfólkum, sum taka sær 
av fyrisitingini, er einki veruligt innanhýsis eftirlit, sum er grundað á arbeiðsbýti. Grann-
skoðanin er tí í minni mun grundað á arbeiðsgongdir og innanhýsis eftirlit á heiminum.  
 
Grannskoðarin ger vart við, at tá ið starvsfólk hava eftirlit við egnum arbeiði, eru eingi 
ella sera avmarkað líkindi til, at eftirlitið varnast skeivleikar. Grannskoðarin kann ikki 
við vissu varnast slíkar skeivleikar, men hann hevur í sambandi við grannskoðanina 
av roknskapi fyri 2018 ikki sæð nakað óreglusemi. 
  

                                                      
17 Í roknskapinum fyri stovnin er fíggjarstøða, sum javnvigar við 348 t.kr. í 2017 og 408 t.kr. í 2018 (Mest 
áogn). 

Roknskapartøl 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
23. juli 2019 
 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
15. apríl 2019 

Úr ársfrásøgnini 
2018 Úr ársfrásøgnini 

2018 
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6 Almannamál 

6.1 Dugni (Høvuðskontur 12.21.1.08 og 12.21.6.19) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar. Høvuðstøl úr lands-
roknskapinum 2018: 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Dugni – skúlin    

 Játtan í fíggjarlóg 3.732 3.826  
 Inntøkur 153 160  
 Útreiðslur -3.873 -3.933  
 Ársúrslit 12 53  

 Dugni – endurbúgving    

 Játtan í fíggjarlóg 6.325 6.462  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -6.300 -6.514  
 Ársúrslit 25 -52  

  
Fíggjarstøða18 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða í 
landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Veðsetingar og trygdarveitingar 
Dugni - endurbúgving hevur leiguskyldur á tilsamans 1.067 t.kr. 
 
Um ársroknskapin v.m. 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum eftirkannað, at lønarútreiðslur eru í tráð við 
setanarviðurskifti og undirliggjandi tilfar annars. Hann hevur eisini m.a. kannað eftir, at 
útreiðslur eru góðkendar av ábyrgdarpersóni, stílaðar stovninum og rætt bókaðar. 
Grannskoðanin hevur ikki givið orsøk til viðmerkingar. 
 
Fyrisitingargrannskoðan 
Stovnurin hevur roknskaparreglugerð.  
 
Dugni hevur umfatandi fíggjarstýring, sum tryggjar, at leiðslan altíð fær dagførdar og 
álítandi upplýsingar. Fíggjarætlan verður gjørd, og mánaðarliga verður útgreinað kunn-
ing latin leiðslubólkinum. Í kunningini eru m.a. staðfest tøl samanborin við ætlanina, og 
viðmerkingar gjørdar til munandi frávik. 
 
Samanumtikið er grannskoðarin ikki komin fram á viðurskifti í roknskapinum, ið geva 
ábendingar um, at Dugni ikki hevur víst neyðugt fíggjarligt umhugsni. 
 

  

                                                      
18 Undanfarin ár hava roknskapirnir fyri Dugna - skúlan og Dugna - endurbúgving havt fíggjarstøður, men 
fíggjarstøður eru ikki í roknskapunum fyri 2018. 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
3. apríl 2019 

Roknskapartøl 

Úr ársrokn-
skapunum 2018 
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6.2 Tórshavnar privata vistarheim (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um staðartátt 4000. Játtanartølini eru sambært upplýsingum 
í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 4.956 5.092  
 Inntøkur 0 0  
 Útreiðslur -5.661 -4.764  
 Ársúrslit -705 328  

  
Fíggjarstøða19 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av stovnsins ognum, 
skyldum og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virkseminum 2018 
samsvarandi góðum roknskaparsiði og § 21, stk. 2, nr. 1-4 í kunngerð nr. 125 frá 19. 
september 2011 um lógarbundna játtan og stuðulsjáttan. 
 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, er ikki møguligt at skilja funktiónirnar effektivt 
sundur millum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á umsjón 
leiðslunnar og eftirlitið við rakstrinum, bókhaldinum og roknskaparframløguni. Tá ið tað 
ikki er effektivur funktiónsskilnaður og harvið effektivt innanhýsis eftirlit, er váði fyri, at 
ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda í umsitingini, og harvið kann stovnurin missa virðir. 
Grannskoðarin hevur ikki staðfest óreglusemi, men kann heldur ikki veita fulla vissu 
fyri, at tað ikki kemur fyri. 
 

Viðmerkingar til grannskoðanina 
Sambært fíggjarstøðuni eigur grunnurin frímerki til eitt bókað virði á 33 t.kr. Grann-
skoðarin hevur ikki fingið skjalprógv fyri, at upphæddin er til taks, men stovnurin 
arbeiðir við at gera eina uttanhýsis virðismeting av ognini. Grannskoðarin heitir á leiðsl-
una um at skipa leiðreglur fyri at tryggja handfaring og goyming av virðunum. 
 

Í árinum eru tveir bygningar seldir, ognin á Fugloyarvegi og ognin á Torfinsgøtu. Nú 
ognirnar eru avhendaðar, eru flytingar gjørdar í fíggjarstøðuni undir ognum og 
eginpeningi. 
 
Vistarheimið húsast nú í bygninginum á Argjavegi. 
 

6.3 Sambýlið Eysturstræti 4 (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um endamálstátt 2010. Játtanartølini eru sambært upp-
lýsingum í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 1.730 1.773  
 Inntøkur 328 301  
 Útreiðslur -2.108 -2.053  
 Ársúrslit -50 22  

  
Fíggjarstøða20 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
  

                                                      
19 Í roknskapinum fyri heimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 15.972 t.kr. í 2017 og 11.209 t.kr. í 2018 
(allarmest húsaogn o.a.). 
20 Í roknskapinum fyri sambýlið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 80 t.kr. í 2017 og 23 t.kr. í 2018 (peningur). 

Roknskapartøl 

Úr ársfrásøgnini 2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  

24. juli 2018 

Roknskapartøl 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
22. august 2019 

Roknskapartøl 
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Brot út grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Tøkur peningur 
Stovnurin hevur tøkan pening 23 t.kr. Kontan er ikki skrásett í Búskaparskipan 
landsins. Leiðarin kann einsamallur gera flytingar av peningastovnskontuni. Tað kann 
vera óheppið, og grannskoðarin mælir til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av tveimum 
heimilaðum persónum í felag. 
 
KT-nýtsla 

Í 2015 varð bókhaldið flutt í Búskaparskipan landsins. Broytingin hevur m.a. havt við 
sær, at bókhaldsskráir verða goymdar uttanhýsis, og sostatt er ikki møguligt at taka 
trygdaravrit o.t. Grannskoðarin mælir til, at trygd fæst fyri, at nøktandi trygdaravrit 
verður tikið av bókhaldsskrásetingum. 
 
Fyrisitingargrannskoðan 
Stovnurin hevur umfatandi fíggjarstýring, sum tryggjar, at leiðslan altíð fær dagførdar 
og álítandi upplýsingar. Stovnurin hevur eina roknskaparreglugerð. Fíggjarætlan er 
gjørd, og mánaðarliga verður útgreinað kunning latin Almannaverkinum. Í kunningini 
eru m.a. staðfest tøl samanborin við ætlanina, og viðmerkingar gjørdar til munandi 
frávik. Samanumtikið er grannskoðarin ikki komin fram á viðurskifti í roknskapinum, ið 
geva ábendingar um, at stovnurin ikki hevur víst neyðugt fíggjarligt umhugsni. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin vísir á, at samsvar er ikki standardkontuútgreining av rakstrar-
útreiðslum, inntøkum og fíggjarstøðu í grannskoðaða roknskapinum og lands-
roknskapinum. Sambært Almannaverkinum verður arbeitt við at fáa fíggjarstøðuna 
avstemmaða. Almannamálaráðið fer at heita á Almannaverkið at fáa hetta uppá pláss 
og samstundis fáa tøkan pening skrásettan í fíggjarstøðuna í landsroknskapinum. 
 
Í samband við verkfallið, sum var um ársskiftið 2017/2018 er ein tíðaravmarking gjørd 
í landsroknskapinum. Tíðaravmarkingin er gjørd ógreinað, sum ein samlibóking. 
Tíðaravmarkining er ikki tikin við í grannskoðaðu roknskapunum fyri 2017 og 2018. 
 
Almannamálaráðið fer at kanna viðurskiftini nærri viðvíkjandi játtan og roknskapi hjá 
Sólteigi, Eysturstræti og Sólareyga. 
 
Eins og undanfarin ár, ger grannskoðanin tilmæli til leiðsluna um at broyta manna-
gongd vegna fulltrú til at gera flytingar av bankakontu og at skráseta bankakontuna í 
fíggjarstøðuni hjá Gjaldstovuni. Almannaverkið hevur kunnað Almannamálaráðið um, 
at heitt er á stýrið at fáa hesi viðurskifti í lag. Almannamálaráðið fer at taka málið upp 
við Almannaverkið at fylgja upp at stovnurin broytir mannagongdina.  
 
Viðvíkjandi viðmerkingum hjá grannskoðaranum í sambandi við trygdaravrit, boðar 
Almannaverkið frá, at Almannaverkið hevur um hendi KT-trygdina og metir, at trygdin 
er í lagi. 
 

  

Úr ársroknskapinum 
2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini 2. mai 
2019 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
4. september 2019 
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6.4 Bústovnurin Sólteigur 11 (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um endamálstátt 2020. Játtanartølini eru sambært upp-
lýsingum í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 2.190 2.245  
 Inntøkur 366 355  
 Útreiðslur -2.541 -2.467  
 Ársúrslit 15 134  

  
Fíggjarstøða21 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot út grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Um ársfrásøgnina v.m. 
Tøkur peningur 
Stovnurin hevur tøkan pening á 28 t.kr. Kontan er ikki skrásett í Búskaparskipan 
landsins. Leiðarin kann einsamallur gera flytingar av peningastovnskontuni. Tað kann 
vera óheppið, og grannskoðarin mælir tí til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av 
tveimum heimilaðum persónum í felag. 
 
KT-nýtsla 
Í 2014 varð bókhaldið flutt í Búskaparskipan landsins. Broytingin hevur m.a. viðført, at 
bókhaldsskráir verða goymdar uttanhýsis, og sostatt er ikki møguligt at taka trygdar-
avrit o.t. Grannskoðarin mælir til, at trygd fæst fyri, at nøktandi trygdaravrit verður tikið 
av bókhaldsskrásetingum. 
 
Fyrisitingargrannskoðan 
Stovnurin hevur umfatandi fíggjarstýring, sum tryggjar, at leiðslan altíð fær dagførdar 
og álítandi upplýsingar. Stovnurin hevur eina roknskaparreglugerð. Fíggjarætlan er 
gjørd, og mánaðarliga verður útgreinað kunning latin Almannaverkinum. Í kunningini 
eru m.a. staðfest tøl samanborin við ætlanina, og viðmerkingar eru gjørdar til munandi 
frávik. 
 
Samanumtikið er grannskoðarin ikki komin fram á viðurskifti í roknskapinum, ið geva 
ábendingar um, at stovnurin ikki hevur víst neyðugt fíggjarligt umhugsni. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Landsstýrismaðurin vísir enn einaferð á, at samsvar er ikki í rakstrarinntøkunum á 
standardkontu og fíggjarstøðuni í grannskoðaða roknskapinum og landsroknskap-
inum. 
 
Sambært Almannaverkinum verður arbeitt við at fáa fíggjarstøðuna avstemmaða. 
Almannamálaráðið fer at heita á Almannaverkið at fáa hetta uppá pláss. 
 
Almannamálaráðið boðar frá, at tað tekur tilmælið frá grannskoðanini til eftirtektar, um 
mannagongdir vegna fulltrú at gera flytingar av bankakontu og skráseta kontuna í 
fíggjarstøðuni hjá Gjaldstovuni. Almannaverkið hevur kunnað Almannamálaráðið um, 
at heitt er á stýrið um at fáa hesi viðurskifti í rættlag. Almannamálaráðið fer at taka 
málið upp við Almannaverkið at fylgja upp at stovnurin broytir mannagongdina. 
 

                                                      
21 Í roknskapinum fyri bústovnin er fíggjarstøða, sum javnvigar við 84 t.kr. í 2017 og 28 t.kr. í 2018 (peningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini 2. mai 
2019 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 

2018 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
4. september 2019 
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6.5 Umlættingarheimið Dáin (Høvuðskonta 12.21.6.09) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Roknskapurin er partur 
av undirkontu 20 og fevnir um staðartátt 5400. Játtanartølini eru sambært upplýsingum 
í roknskapinum fyri stovnin, og rakstrartølini eru úr Búskaparskipan landsins. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 3.027 3.133  
 Inntøkur 96 101  
 Útreiðslur -3.299 -3.325  
 Ársúrslit -176 -91  

  
Fíggjarstøða22 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Viðmerkingar og tilmæli 
Heimilaður persónur kann einsamallur flyta pening av peningastovnskontu. Tað kann 
vera óheppið, og grannskoðarin mælir tí til, at útgjaldingar bert kunnu gerast av 
tveimum heimilaðum persónum í felag. 
 
Rakstrarroknskapurin verður bókaður leypandi í Búskaparskipan landsins, men banka-
kontan, kassapeningurin og debitorarnir eru ikki skrásettir í skipanini. Grannskoðarin 
mælir til, at alt bókhaldið verður skrásett í Búskaparskipan landsins. 
 
Grannskoðarin hevur gjørt ófráboðað kassaeftirlit í august 2017, sum staðfesti ein mun 
á 572 kr. ov lítið í kassanum. Grannskoðarin mælir til, at kassauppgerðir verða gjørdar 
leypandi, umframt at inn- og útgjøld verða neyvt skrásett. 
 
Grannskoðarin mælir til, at ført verður yvirlit yvir allar ognir hjá stovninum. Sambært 
roknskaparkunngerðini skal eftirlit javnan vera við, um virðini eru til, og um tey verða 
nýtt í rímiligan mun. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Í sambandi við ársroknskapin fyri 2017 vísti landsstýrismaðurin á, at samsvar ikki er 
millum grannskoðaða roknskapin og landsroknskapin. Almannaverkið arbeiðir saman 
við leiðsluni við at fáa viðurskiftini í lag. 
 
Almannaverkið fer at taka afturvendandi viðmerkingarnar frá grannskoðanini um m.a. 
kassauppgerðir og heimild til flyting av pengum upp við leiðsluna.  
 

  

                                                      
22 Í roknskapinum fyri heimið er fíggjarstøða, sum javnvigar við 1.381 t.kr. í 2017 og 1.330 t.kr. í 2018 
(húsaogn, áogn og tøkur peningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
22. august 2019 

Roknskapartøl 

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
19. september 2018 
 

Úr ársfrásøgnini 2018 
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6.6 Sjóndepilin (Høvuðskonta 12.21.6.20) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr landsrokn-
skapinum 2018. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 6.439 6.550  
 Inntøkur 697 574  
 Útreiðslur -7.134 -7.127  
 Ársúrslit 2 -2  

  
Fíggjarstøða23 

Eingin sjálvstøðug fíggjarstøða er 
í landsroknskapinum 

 

     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum 
og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virkseminum hjá stovninum 
í roknskaparárinum 2018. 
 
Mannagongdir og innanhýsis eftirlit 
Av tí at fá starvsfólk eru í umsitingini, er ikki møguligt at skilja funktiónirnar effektivt 
sundur ímillum fleiri persónar. Innanhýsis eftirlitið er í høvuðsheitum grundað á umsjón 
leiðslunnar og eftirliti við rakstrinum, bókhaldinum og roknskaparframløguni. Tá ið tað 
ikki er effektivur funktiónsskilnaður og harvið effektivt innanhýsis eftirlit, er váði fyri, at 
ætlaðir ella ikki ætlaðir feilir henda, og harvið kann stovnurin missa virðir. Grannskoð-
arin hevur ikki staðfest óreglusemi, men kann heldur ikki veita fulla vissu fyri, at tað ikki 
kemur fyri. 
 
Rakstrarroknskapurin 
Stovnurin hevur sáttmála við Føroya Blindafelag um leigu av bygningi á matr.nr. 725f 
í Tórshavn. Leigumálið byrjaði 1. mars 2009 og stendur við til 28. februar 2019. Leigu-
upphæddin er 323 t.kr. um árið. 
 
Stovnurin hevur eina játtan á 1.013 t.kr. til afturgjalding av láni. Lánið stendur í rokn-
skapinum hjá Sjálvsognarstovninum Sjóndepilin. Upphæddin verður kostnaðarførd í 
roknskapinum hjá Sjóndeplinum og inntøkuførd í roknskapinum hjá Sjálvsognarstovn-
inum Sjóndepilin og nýtt til at niðurgjalda lánið við. 
 
Fíggjarstøðan 
Materiell støðisogn, langfreistað skuld og eginogn eru víst í fíggjarstøðuni hjá Sjálvs-
ognarstovninum Sjóndepilin. Við í roknskapinum fyri Sjóndepilin er tí bert tøkur pen-
ingur, skuldarar, ognarar og millumrokning við landskassan. Tænastu- og vøruskuld-
arar eru 124 t.kr., og ognarar 384 t.kr. 
 
 

  

                                                      
23 Í roknskapinum fyri depilin er fíggjarstøða, sum javnvigar við 274 t.kr. 2017 og 385 t.kr. 2018 (áogn og 
tøkur peningur). 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
10. juli 2019 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 

2018 
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7 Uttanríkis- og vinnumál 

7.1 Vinnuframagrunnurin (Høvuðskonta 13.37.2.02/eksternur grunnur) 

Grannskoðanarvirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Í talvuni niðanfyri eru 
høvuðstøl úr roknskapinum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2018 undir parti-
num “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 201724 201825  

 Játtan í fíggjarlóg 3.200 3.200  
 Inntøkur 989 56  
 Útreiðslur -4.224 -3.416  
 Ársúrslit -35 -160  

 Støðisogn 5.468 23.446  
 Onnur ogn 28.543 28.203  
 Ogn tilsamans 34.011 51.648  

 Eginogn/javningarkonta 28.597 46.415  
 Skuld o.a. 5.414 5.233  
 Skyldur tilsamans 34.011 51.648  
     

 
Brot úr nýttum roknskaparreglum 
Tilsagnir um játtan verða útreiðsluførdar í tí roknskaparári, tær eru givnar. 
 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin í øllum týðandi lutum er rættur t.v.s. gjørdur í tráð 
við “Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 um roknskaparverk landsins o.t.” Tað er 
somuleiðis okkara fatan, at tað eru settar á stovn mannagongdir og innanhýsis eftirlit, 
sum stuðla undir, at tær avgerðir, sum eru fevndar av ársroknskapinum eru í tráð við 
givna játtan og aðrar reguleringar og við gjørdar avtalur og vanliga siðvenju. 
 
Brot úr leiðslufrágreiðingini 
Stýrið fyri Vinnuframa legði dent á at stuðla ráðgeving, menning og sølu í 2018. 
Vinnuframi hevur í 2018 umsitið skipasmiðjustuðul, Horizon 2020 SME, játtanina hjá 
Filmshúsinum, umsitingina av Nordic Innovation og www.invest.fo. Í árinum hevur 
Vinnuframi lagt dent á at gerast meira sjónligur. Grunnurin hevur skipað fyri fleiri til-
tøkum saman við øðrum.  
 
Vinnuframi hevur í 2018 viðgjørt 74 umsóknir. Søkt varð um 10.034 t.kr. 2.530 t.kr. 
vórðu veittar í stuðli, meðan 681 t.kr. vóru afturførdar. 
 
Innanhýsis mannagongdir og roknskaparførsla 
Tryggingar 
Grannskoðarin mælir til, at gjørdar verða mannagongdir fyri tekning av tryggingum, og 
at tær verða samtyktar av nevndini. 
 
Leigusáttmáli við P/f iNova 
P/F iNova leigar partar av tí leigaða víðari til vistarar, sum starvast og granska í gransk-
arasetrinum. P/F iNova kann einans leiga út til granskingarverkætlanir. Vinnuframi skal 
góðtaka treytirnar, og sáttmálarnir skulu serliga virða verandi uppsagnarfreist. Grann-
skoðarin mælir til, at gjørdar verða skrivligar mannagongdir viðvíkjandi eftirlitinum hjá 
Vinnuframa við útleigan frá P/F iNova til vistarar. 
 
Grannskoðan av ársroknskapinum 
Granskingarsetur 
Granskingarsetrið hevur eitt serstakt stovnsnummar, og er ikki fevnt av grannskoðanini 
av Vinnuframa. 
 

                                                      
24 Í roknskapinum fyri grunnin javnvigar fíggjarstøðan við 46.975 t.kr. Munurin er í støðisogn og eginogn. 
25 Í roknskapinum fyri grunnin javnvigar fíggjarstøðan við 45.034 t.kr. Munurin er í støðisogn og eginogn. 

Roknskapartøl 

Úr ársroknskapinum 
2018 

Úr grannskoðanar-
protokollini  
27. juni 2019 
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Grannskoðan av veittum og skyldugum stuðli 
Sambært K. nr. 14/2009 “um umsiting og virksemi hjá Vinnuframagrunninum” hevur 
landsstýrismaðurin staðfest stuðulsskipanir, sum seta reglur fyri, hvørji endamál, undir 
hvørjum treytum, og hvørji vinnugreinaøki serliga kunnu verða stuðlað. Tá ið ein 
verkætlan er liðug, skal umsøkjarin senda uppgerð inn, og stuðulin verður útgoldin. 
Støða verður tikin til møguliga restafturføring av ov nógv játtaðum upphæddum. Við 
árslok hevur leiðarin gjøgnumgingið skyldugan stuðul, og við støði í ávegis og 
endaligum frágreiðingum mett um tørvin á afturføring. 
 
Grannskoðarin hevur við stakroyndum gjøgnumgingið mannagongdir og skjøl, sum eru 
til taks í stuðulsaktunum. Hann hevur ongar viðmerkingar til gjøgnumgongdina og 
hevur í øllum førum fingið svar við nøktandi grundgevingum upp á spurningar. 
 
Onnur viðurskifti 
Fyrisitingarlig grannskoðan 
Viðvíkjandi sparsemi hevur Vinnuframi óskrivaðar mannagongdir fyri tilboðsfyrispurn-
ingum og útboði í sambandi við keyp av vørum og tænastum. Grannskoðarin hevur í 
sambandi við stakroyndir av rakstrarútreiðslunum ikki staðfest viðurskifti, ið geva 
ábendingar um, at Vinnuframi ikki hevur virkað í samsvari við rundskrivið um keyp av 
vørum og tænastum.  
 
Umsiting av øðrum grunnum og stuðulsjáttanum 
Sambært kunngerðini um Vinnuframa kann grunnurin, við góðkenning frá landsstýris-
manninum, taka á seg umsitingina av øðrum grunnum og stuðulsjáttanum. Sambært 
lóg og kunngerð um stuðul til skipasmiðjur verður skipanin umsitin av Vinnuframa. 
Serstøk játtan er til stuðulsskipanina og er hon ikki fevnd av grannskoðanini av 
Vinnuframa. 
 
Viðmerkingar frá landsstýrismanninum 
Uttanríkis- og vinnumálaráðið hevur í telduposti 16. juli 2019 boðað frá, at landstýris-
maðurin ikki hevur nakra viðmerking til grannskoðanina. 
 
 
 
 
 

  

Viðmerkingar frá 
landsstýrismanninum  
16. juli 2019 
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8 Samferðslumál 

8.1 Vinnusjúkugrunnurin (Eksternur grunnur) 

Grannskoðanarvirkið Januar hevur grannskoðað roknskapin. Høvuðstøl úr roknskap-
inum, hjálagdur sum skjal til landsroknskapin 2018 undir partinum “Eksternir grunnar”. 
 

     

 t.kr. 2017 2018  

 Játtan í fíggjarlóg 0 0  
 Inntøkur 10.740 8.807  
 Útreiðslur 1.190 -12.936  
 Ársúrslit 11.930 -4.129  

 Støðisogn 0 0  
 Ogn í umferð 78.061 80.614  
 Ogn tilsamans 78.061 80.614  

 Eginogn/javningarkonta 48.614 44.486  
 Skuld o.a. 29.447 36.128  
 Skyldur tilsamans 78.061 80.614  
     

 
Brot úr grannskoðanarátekningini 
Niðurstøðan er, at ársroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av ognum, skyldum 
og fíggjarligu støðu 31. desember 2018 og av úrslitinum av virkseminum hjá Vinnu-
sjúkugrunninum í 2018 samsvarandi góðum roknskaparsiði, lóggávu og viðtøkum 
grunsins. 
 
Brot úr ársfrágreiðingini 
Umsitingin av grunninum er sambært § 9, stk. 2, í arbeiðsskaðatryggingarlógini løgd 
til TAKS. Umsitingaravtala er gjørd við TAKS á Tvøroyri. Samlaða avsetingin hjá 
grunninum fyri 2018 er 36.109 t.kr. Avsetingin mótvegis fráboðaðum skaðum er 
lækkað 6.662 t.kr. í mun til 2017. 
 
Í 2018 vóru fleiri útgjøld enn væntað á skaðum, sum eru fráboðaðir í 2012 ella fyrr, og 
tí verður mett neyðugt at styrkja um avsetingarnar. Gongdin í 2018 bendir á, at vit 
kunnu vænta fleiri útgjøld á skaðum, sum eru fráboðaðir í 2013 ella seinni, enn avsett 
varð til í 2017. 
 
Vinnusjúkur eru sermerktar við, at tær ofta geva seg til kennar langa tíð eftir at skaðiliga 
ávirkanin byrjaði. Hvørjar sjúkur kunnu metast sum vinnusjúkur, er fyrst og fremst ein 
læknafrøðilig meting, sum broytist, so hvørt sum læknafrøðiliga vitanin um skaðiligar 
arbeiðshættir, framleiðsluevnir og arbeiðsumhvørvi økist. Tað er ilt at meta um, hvussu 
gongdin viðvíkjandi vinnusjúkum verður. 
 
Inngjøld til Vinnusjúkugrunnin 
Grannskoðarin hevur kannað eftir, at inngjøldini samsvara við 0,1 % av A-inntøkunum. 
Grunnurin hevur sett sannlíkisrokning upp. Grannskoðarin heldur, at mannagongdirnar 
við rokningini tykjast at vera í lagi. Í undanfarnum protokollum hevur verið viðmerkt, at 
inngjaldið frá sjálvstøðugt vinnurekandi ikki er kravt inn. Enn er tað ikki komið í rættlag, 
men arbeitt verður við at finna eina loysn. 
 
Útgjald fyri vinnusjúkur 
Grannskoðarin mælir til, at avsetingin fyri fráboðaðar skaðar verður fasthildin, til allir 
kærumøguleikar eru úti. 
 
Grannskoðan av aktivum 
Við árslok 2018 hevði grunnurin 80,6 mió.kr. innistandandi hjá Fígging Landsins. Í 
sambandi við grannskoðanina er kannað eftir, um saldan á millumverandi stemmar við 
útskrift frá Fígging Landsins, og um avkastið er tilskrivað, sum avtalað. Fyri 2018 er 
avkastið negativt við 1,36% og umsitingargjaldið var sum vanligt 0,1% 
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