
 

 

Argir, 11. november 2019 

  

Til Løgtingið 

 

 

 

Løgtingsmál nr. 39/2019: Uppskot til samtyktar um grannskoðan av almennum 

roknskapum 

 

Uppskot 

til 

samtyktar 

 

 

Løgtingið samtykkir at góðkenna landsroknskapin fyri fíggjarárið 2018 við hesum 

viðmerkingum, átalum og áheitanum um at fáa viðurskifti í rættlag, sum Landsgrann-

skoðanin, privatir grannskoðarar og løgtingsgrannskoðararnir vísa á í viðmerkingunum og 

í hjáløgdu frágreiðingum. 

 

Serligur dentur verður lagdur á hesi viðurskifti:  

 at landsroknskapurin ikki er fullfíggjaður, m.a. tí at nakrir stovnar og grunnar eru ikki 

við í fíggjarlóg, landsroknskapinum ella í fíggjarstøðuni og at tølini í fleiri roknskapum 

eru ikki í samsvari við landsroknskapin, 

 at týðandi játtanarreglur verða ikki tiknar í álvara, t.d. brýtur fíggingarleisturin í 

sambandi við Orkutøk grundleggjandi reglur í játtanarlógini og roknskaparlógini, 

 at Landsverk skuldarbindur landið við langtíðarleigumáli, sum roknskaparliga eigur at 

verða viðgjørt sum keyp, 

 at síðani 2012 hevur ógreiða verið, hvørt avlop av óbrúktari játtan hjá Granskingar-

grunninum skal fella aftur til landskassan, 

 viðmerkingarnar frá Landsgrannskoðanini og privatu grannskoðarunum í sambandi við 

lønir, m.a. at tíðarskrásetingin er ikki nøktandi, og at lønir verða goldnar sum keyp av 

tænastum í staðin fyri sum løn,  

 at alt ov fáir stovnar hava gjørt váðameting, tíansheldur verksett KT-trygd sum 

mótsvarar váðunum. Vandi er tí fyri, at upplýsingar hjá almennum stovnum ikki verða 

handfarnar rætt, umframt at leiðslurnar ikki varnast møguliga misnýtslu av upp-

lýsingum, ella at møgulig misnýtsla ikki verður fyribyrgd. Vísandi til frágreiðingarnar 

hjá Landsgrannskoðanini og privatu grannskoðarunum mæla Løgtingsgrannskoðararnir 

til góða atgongdarstýring/brúkarastýring, at trygg viðgerð (vernd) er av persóns-

upplýsingum og viðkvomum persónsupplýsingum, og at stovnar eru varnir við at goyma 

upplýsingar á t.d. cloud loysnum, 

 at fíggjarstýringin av verkætlanini Landssjúkrahúsið, útbygging, hevur ikki verið 

nøktandi, og at útreiðslurnar til verkætlanina verða nógv hægri enn ætlað,  

 at grannskoðarin tekur fyrivarni í roknskapinum hjá:  

- Viðgerð uttanlands, 

- Sjúklingahotellið Tórshavn, 

- Landssjúkrahúsið, útbygging, og 

- Serstakur sjúkrahúsheilivágur. 
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Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum 

Sambært § 19 í løgtingslóg um grannskoðan av landsroknskapinum v.m. skulu løgtings-

grannskoðararnir, í seinasta lagi 11 mánaðir aftaná at fíggjarárið er liðið, leggja fyri 

Løgtingið uppskot til samtyktar um góðkenning av landsroknskapinum saman við 

viðmerkingum sínum. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu ansa eftir, at allar inntøkur landsins eru settar í roknskapin, 

og at eingin útreiðsla er goldin uttan heimild í fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg. Løgtings-

grannskoðararnir ansa eisini eftir, at roknskapurin er rættur, og at tær avgerðir, sum 

roknskapurin fevnir um, eru samsvarandi veittum játtanum, galdandi lógum og 

fyriskipanum, verandi avtalum og vanligum siði. Harumframt verður ansað eftir, at tað er 

hóskandi atborið fíggjarliga í sambandi við umsiting av ognum og viðvíkjandi rakstri av 

teimum stovnum og tí virksemi, roknskapurin fevnir um. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir hava grannskoðað landsroknskapin fyri 2018 við støði í 

frágreiðingum frá Landsgrannskoðanini og privatum grannskoðarum. 

 

1 Frágreiðing um frávik millum játtan og nýtslu (fylgiskjal 1)  

Í frágreiðing sínari hevur Landsgrannskoðanin greitt frá um frávik millum játtanartøl og 

roknskapartøl. Samanumtikið hildu flestu játtanirnar. 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu tó gera vart við, at meirnýtsla eigur als ikki at koma fyri.  

 

FAS skipanin (s. 15 í fylgiskjali 1) 

Minniinntøkan er slakar 29 mió.kr. Sambært landsstýrismanninum er orsøkin, at Føroya 

rættur gav skipum viðhald í krøvum um afturbering frá FAS-skipanini, sum TAKS í 2017 

metti, at tey ikki høvdu rætt til. 

 

Loyvisgjald á alivinnu (s. 16 í fylgiskjali 1) 

Minniinntøkan er 23,6 mió.kr., og sambært landsstýrismanninum er orsøkin, at minni varð 

tikið av laksi í 2018, enn mett í fíggjarlógini. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at hava tølini í fíggjarlógini so neyv sum gjørligt. 

 

Útluting frá partafeløgum og grunnum (s. 17 í fylgiskjali 1) 

Játtaðar eru 30 mió.kr. Minniinntøkan er 10 mió.kr. Sambært landsstýrismanninum eru 

orsakirnar til minniinntøkuna lægri útlutan frá Føroya Tele, og at ongin útlutan fekst frá 

Realinum. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað ikki vera nøktandi, at landsstýrið leggur fyri Løgtingið 

inntøkujáttan, ið víkur so nógv frá veruligu tølunum.  

 

Skúladepil við Marknagil (s. 26-27 í fylgiskjali 1 og fylgiskjal 3) 

Meirútreiðslan er góðar 60 mió.kr. Sambært § 14, stk. 1 í lógini um grannskoðan av 

landsroknskapinum, kunnu løgtingsgrannskoðararnir áleggja grannskoðanini at gera 

frágreiðingar um viðurskifti, ið løgtingsgrannskoðararnir vilja hava lýst. Løgtingsgrann-

skoðararnir heittu á Landsgrannskoðanina um at kanna orsøkina til meirnýtsluna av 

byggiverkætlanini Skúladepil við Marknagil, herundir játtanar- og roknskaparviðurskiftini. 

Í apríl 2019 lat Landsgrannskoðanin løgtingsgrannskoðarunum frágreiðing um meir-

nýtsluna av verkætlanini at byggja Skúladepil við Marknagil. Løgtingsgrannskoðararnir 

hava gjørt serligar viðmerkingar í frágreiðingini um meirnýtsluna (sí fylgiskjal 3). 
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Løgtingsgrannskoðararnir halda, tað er alneyðugt, at frágreiðingin frá Landsgrannskoðanini 

verður tikin í álvara og krevja, at myndugleikarnir læra av hesum, soleiðis at framtíðar 

byggiverkætlanir verða væl fyriskipaðar og fíggjarliga væl stýrdar. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til, at eitt greitt ábyrgdarbýti er ásett, áðrenn farið verður 

undir byggiverkætlanir. Løgtingsgrannskoðararnir mæla eisini til at styrkja eftirlitið, meðan 

bygt verður – bæði tað byggitekniska og fíggjarliga. 

 

Heilsutrygdarveitingar (s. 38 í fylgiskjali 1) 

Meirnýtslan er 3,4 mió.kr., hóast játtanin varð hækkað 4 mió.kr. í eykajáttanini fyri 

september 2018-2. Sambært landsstýrismanninum er trupult at meta um útreiðslugongdina, 

tí stór sveiggj eru.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala meirnýtsluna og mæla til at hava tølini í fíggjarlógini so 

neyv sum gjørligt. 

 

Landssjúkrahúsið (s. 38-41 í fylgiskjali 1) 

Upprunaliga var játtanin 648,4 mió.kr., men var hon við eykajáttanum gjøgnum árið hækkað 

til 686,5 mió.kr. Hóast eykajáttanirnar, varð meirnýtslan 11,1 mió.kr. 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu enn eina ferð gera vart við, at meirnýtsla eigur ikki at koma 

fyri, og halda tað als ikki kann góðtakast, at meirnýtslur endurtaka seg ár um ár.   

 

Almannamál (s. 47-49 í fylgiskjali 1)  

Meirnýtsla er á fleiri lógarbundnum játtanum undir almannamálum, m.a.: 

- Dagpeningaskipanin, 

- Arbeiðsfremjandi tiltøk, 

- Fólkapensjón, 

- Viðbót til ávísar pensjónistar, 

- Stuðul til uppihaldspening, og 

- Barnavernd. 

Løgtingsgrannskoðararnir skulu vísa á týdningin, at lógarbundnar játtanir verða bygdar á 

metingar, sum eru so neyvar og veruleikakendar sum gjørligt. 

 

Almennir bygningar, søla (s. 62 í fylgiskjali 1) 

Í fíggjarlógini var játtanin 30 mió.kr. Almennir bygningar vórðu seldir fyri 12,8 mió.kr. 

Samanumtikið heldur landsstýrismaðurin, at 30 mió.kr. í inntøkujáttan er órealistiskt, og at 

játtanin, 25 mió.kr., í 2019 eisini er sett alt ov høgt.   

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at játtanin, ið verður løgd fyri Løgtingið, 

framvegis ikki er bygd á veruleikakendar væntanir.  

 

Keyp av asfaltverki (s. 64-66 í fylgiskjali 1) 

Í fíggjarlógini var eingin játtan til endamálið. Meirnýtslan er 8,8 mió.kr. Landsgrann-

skoðanin vísir á, at játtanarskipanin heimilar ikki landsstýrinum at seta nýggjar høvuðs-

kontur í fíggjarlógina og landsroknskapin, uttan at tað er samtykt av Løgtinginum í játtanar-

lóg, og at gjøgnumskygnið er ikki nóg gott, tí av høvuðskontuni í landsroknskapinum sæst 

einans, at upphæddin er 8,8 mió.kr., tó at samlaða keypsupphæddin er 24,6 mió.kr.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at landsstýrið setir nýggja høvuðskontu í lands-

roknskapin, uttan at hon er samtykt av Løgtinginum, og at tann veruliga keypsupphæddin 

ikki sæst í høvuðskontuni. 
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2 Viðmerkingar til ársfrágreiðing frá Landsgrannskoðanini (fylgiskjal 2) 

2.1 Fíggjarmál 

Landsroknskapurin er ikki fullfíggjaður (s. 17-18 í fylgiskjali 2) 

Sambært landsstýrismanninum verður framhaldandi arbeitt fram ímóti einum fullfíggjaðum 

landsroknskapi. Enn er ikki komið á mál.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at roknskapurin ikki er fullfíggjaður, og minna enn 

eina ferð á, at allir stovnar, grunnar, feløg o.o., sum koma undir § 2, stk. 2, í lógini um 

landsins almenna roknskaparhald, eiga at verða tiknir við í landsroknskapin. 

 

Búskaparskipan landsins er grundarlagið undir samlaða landsroknskapinum, sum verður 

lagdur fyri Løgtingið í uppskoti til samtyktar.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er av stórum týdningi, at tølini í landsroknskapinum, 

sum verður lagdur fyri Løgtingið, eru tey røttu. Tá ið roknskapir hjá landsumsitingini, 

landsstovnum o.ø. verða grannskoðaðir, skal grannskoðarin kanna eftir og vátta, at 

roknskapurin er í samsvari við tølini í landsroknskapinum. 

 

Vísandi til viðmerkingarnar á s. 3-10 í fylgiskjali 4 átala løgtingsgrannskoðararnir hvassliga, 

at tølini hjá Húsalánsgrunninum og Búnaðargrunninum í landsroknskapinum eru skeiv. 

 

Landsbanki Føroya (s. 24-26 í fylgiskjali 2) 

Reglur eru ikki gjørdar um, hvat stovnsfæið, sum er 20 mió.kr., kann brúkast til. Sambært 

landsstýrismanninum verða ásetingar ikki gjørdar um fæið, so leingi sum endamálið við tí 

ikki er greiðari ásett í lógini. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er ikki nøktandi, at formligar reglur eru ikki gjørdar 

og heita á landsstýrismannin um at gera reglurnar. 
 

Talgildu Føroyar (s. 26-30 í fylgiskjali 2)  
Fíggingarleisturin til Talgildu Føroyar er broyttur, tí ikki øll fíggingin er fingin til vega. 

Partar av verkætlanini eru seinkaðir og matrikkul- og tinglýsingarparturin er fyribils tikin 

úr verkætlanini. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum, sum varðar av málinum, til at fylgja 

gongdini, so henda týðandi verkætlan verður gjøgnumførd sambært fyriliggjandi ætlan. 

 

2.2 Mentamál 

Lønir á serbreytunum (s. 50-52 í fylgiskjali 2)  

Trupult er at samanbera lønirnar á serbreytunum og at staðfesta, um lønirnar eru rættar, m.a. 

tí at hóast talan er um eina námsskipan, eru tveir ymiskir lønarsáttmálar brúktir, og 

starvsfólk verða viðgjørd ymiskt, alt eftir nær tey eru sett í starv ella á hvørjum skúla tey 

eru sett. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at tryggja, at førleikar, setanar-

treytir og arbeiðstíð verða handfarin á sama hátt. 

 

Tekniski skúli í Klaksvík, løgujáttan (s. 52-53 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin vísir á, at hóast skúlin sambært landsroknskapinum kostar 36,6 

mió.kr., hevur landið goldið 38,2 mió.kr. fyri byggingina. Mentamálaráðið tekur undir við 

Landsgrannskoðanini, at bókingarhátturin ger, at roknskapurin er ikki rættur.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at Landsverk nýtir bókingarhátt, sum ger, at roknskapurin 

fyri byggingina ikki er rættur. 
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Fróðskaparsetur Føroya (s. 54-63 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin vísir á, at leiguprísurin fyri Sjóvinnuhúsið er høgur, at leigan er skeivt 

periodiserað, at Setrið hevur langtíðarleigað kopimaskinur, uttan at hava biðið 

Fíggjarmálaráðið um loyvi, at tíðarskrásetingin er ikki nøktandi, og at Fróðskaparsetrið 

hevur rindað samsýningar fyri undirvísing, próvdøming v.m. sum “keyp av tænastum” í 

staðin fyri sum løn. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fáa viðurskiftini í rættlag.   

 

Parallelgrannskoðan av hægri lærustovnum (s. 161-165 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin hevur verið við í grannskoðan av hægri lærustovnum saman við hinum 

norðurlendsku ríkisgrannskoðanunum. Samanumtikið vísa útrokningarnar í kanningini, at 

avrikini hjá Fróðskaparsetrinum eru líka góð sum hjá teimum frægu lærustovnunum í hinum 

Norðurlondunum.  

Løgtingsgrannskoðararnir taka undir við Landsgrannskoðanini, at tær upplýsingar, sum 

hava týdning fyri útbúgvingarskipanina, eiga at verða savnaðar, goymdar á hóskandi hátt 

og verða lætt atkomuligar.  

 

Vinnuháskúlin (s. 63-66 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin vísir á nøkur viðurskifti, sum ikki eru nøktandi og hevur eisini nøkur 

tilmæli. Eisini vísir Landsgrannskoðanin á, at Søfartsstyrelsen hevur fleiri viðmerkingar í 

sambandi við teirra góðskumeting.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, tað er ikki nøktandi, og mæla til at fáa viðurskiftini í 

rættlag sum skjótast. 

 

Granskingarráð Føroya (s. 66-67 í fylgiskjali 2)  

Í fleiri ár hevur Landsgrannskoðanin umrøtt roknskaparreglugerðina hjá Granskingarráði 

Føroya og Granskingargrunninum. Reglugerðin, sum er frá 2012, varð ikki góðkend, tí 

ógreiða var, hvørt avlop av óbrúktari játtan hjá grunninum skuldi falla aftur til landskassan. 

Í grannskoðanarprotokollini hjá Granskingargrunninum stóð, at “í januar 2012 ger stjórin 

greitt, at til annað svar fyriliggur, verður hildið fram við verandi praksis.” Grannskoðarin 

mælti enn eina ferð til, at leiðslan skundaði undir at fáa svar frá Mentamálaráðnum.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala enn eina ferð hvassliga, at einki ítøkiligt hendir, og at 

viðurskiftini framvegis ikki eru fingin í rættlag. Løgtingsgrannskoðararnir heita á 

landsstýrismannin um at fáa viðurskiftini í rættlag. 
 

Kirkjugrunnurin (s. 68 í fylgiskjali 2)   

Sambært Ll. nr. 60/2007 “um fólkakirkjuna í Føroyum” ásetir landsstýrismaðurin neyvari 

reglur um virksemið hjá Stiftsstjórnini, og sambært Ll. nr. 61/2007 “um fíggjarviðurskifti 

fólkakirkjunnar” ásetir landsstýrismaðurin reglur fyri, hvussu kirkjuráðini gera 

fíggjarætlanir.  

Í seinasta uppskoti til samtyktar átalaðu løgtingsgrannskoðararnir harðliga, at kunngerðirnar 

enn ikki vóru gjørdar, hóast meira enn 10 ár vóru liðin, síðani lógirnar komu í gildi. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir eru ónøgdir við, at hóast teir hava átalað hesi viðurskifti, hevur 

landsstýrismaðurin ikki raðfest hesar kunngerðirnar. Løgtingsgrannskoðararnir mæla 

landsstýrismanninum til at fáa viðurskiftini í rættlag. 
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2.3 Heilsu- og innlendismál 

Ílegusavnið (s. 75-78 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin vísir á fleiri viðurskifti, sum ikki eru nøktandi. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fáa viðurskiftini í rættlag. 

 

2.4 Almannamál 

Almannaverkið (s. 84-85 á fylgiskjali 2)  

Almannaverkið hevur tikið nýggju Heildarskipanina í nýtslu. Persónsupplýsingar verða 

viðgjørdar í Heildarskipanini, og útgangsstøðið er, at øll starvsfólk hava atgongd til allar 

upplýsingar í skipanini.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað ikki vera í lagi, at øll starvsfólk hava atgongd til allar 

upplýsingar. At gerðir verða loggaðar og at starvsfólk fáa at vita, at tey ikki hava loyvi til at 

leita fram upplýsingar, sum ikki eru neyðugar fyri teirra arbeiði, er ikki nóg mikið til at 

tryggja trúnaðarupplýsingar. 

 

Barnapeningur veittur í forskoti, einkjubarnastyrkur og barnaískoyti (s. 87-88 í fylgiskjali 2) 

Tann, sum av órøttum hevur móttikið barnapening, einkjubarnastyrk ella barnaískoyti móti 

betri vitan, eigur at gjalda upphæddina aftur, men tað framgongur ikki av lógini, hvørji 

amboð Almannaverkið kann ella skal brúka at krevja peningin aftur.  

Løgtingsgrannskoðararnir skulu eins og seinasta ár vísa á týdningin av at hava greiðar 

heimildir og góðar mannagongdir at krevja inn eftir.  
 

Trivnaðartænastur (s. 88-98 í fylgiskjali 2)  

Landsgrannskoðanin heldur, at reglurnar um skipan av bústovnum og sambýlum eru ikki 

tíðarhóskandi. Bygnaður, ábyrgdarbýti og forsorgarlóg eru broytt, síðani kunngerðirnar frá 

2005 vórðu settar í gildi. Landsstýrismaðurin hevur heimild at áseta nærri reglur um 

virksemi, upptøku, gjøld, leigurættindi v.m., men ongar nýggjar reglur eru lýstar. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla enn eina ferð til at fáa viðurskiftini í rættlag sum skjótast. 
 

Landsgrannskoðanin vísir á fleiri viðurskifti, m.a. at samhaldsfasta gjaldið, sum búfólkini 

rinda fyri el og olju, samsvarar ikki við ásetingarnar í kunngerðini og rundskrivinum um 

skipan av sambýlum.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at reglurnar ikki verða hildnar. 
 

Starvsfólk hjá Trivnaðartænastum skráseta og viðgera vanligar og viðkvæmar persónsupp-

lýsingar. Øll starvsfólk hava atgongd til at síggja viðurskifti um øll búfólk, men starvsfólkini 

fáa at vita, at tað er ikki loyvt at sneyta um onnur, sum tey einki hava við at gera. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað ikki vera í lagi, at øll starvsfólk hava atgongd til allar 

upplýsingar. At starvsfólk fáa at vita, at tey ikki hava loyvi til at leita fram upplýsingar, sum 

ikki eru neyðugar fyri teirra arbeiði, er ikki nóg mikið til at tryggja trúnaðarupplýsingar. 
 

2.5 Uttanríkis- og vinnumál 

Skráseting Føroya (s. 112-113 í fylgiskjali 2)  

Talgilding hevur ikki fingið ta positivu ávirkan á tænastustøðið, sum Vinnustovnurin 

væntaði í 2013, tí at Skrásetingin hevur nýtt nógva arbeiðsorku at fáa skipanina XBRL at 

virka eftir ætlan. Talgildingin hevur verið so arbeiðskrevjandi, at eftirlitið er viknað heldur 

enn styrknað.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at myndugleikauppgávurnar, sum stovnurin røkir, verða 

niðurraðfestar.  
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2.6 Samferðslumál 

Landsverk, leiga av asfaltvirki (s. 117-119 í fylgiskjali 2) 

Í 2016 gjørdi Landsverk avtalu við privata fyritøku um at leiga eitt asfaltvirki. Landsgrann-

skoðanin heldur, at talan er um fíggjarliga langtíðarleigu, ið kemur ístaðin fyri keyp. 

Sambært § 42 í stýrisskipanarlógini kunnu stovnar ikki skuldarbinda landið uttan við 

heimild í løgtingslóg.  
 

Landsgrannskoðanin vísir á fleiri týðandi viðurskifti, herundir at játtanarreglur og 

roknskaparreglur ikki eru hildnar, at langtíðarleiga skal viðgerast roknskaparliga sum keyp, 

og at til ber ikki at siga, at Landsverk hevur tikið neyðug búskaparlig atlit.  

Í seinasta uppskoti til samtyktar átalaðu løgtingsgrannskoðararnir hvassliga, og vístu 

Løgtinginum á, at landsstýrismaðurin ikki tók støðu til viðurskiftini, sum Landsgrann-

skoðanin hevði víst á.  
 

Løgtingsgrannskoðararnir átalaðu harðliga, at Landsverk soleiðis skuldarbant landið við 

langtíðarleigumáli, sum kemur ístaðin fyri keyp.  

 

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað eigur ikki at koma fyri, at ein stovnur langtíðarleigar 

og seinni keypir eitt verk, uttan at hava fingið materiella og fíggjarliga heimild til tað.  

 

Tað er brot á játtanarreglurnar. 

 

Royndarverkætlan við orkusparing í landsins bygningum (s. 119-124 í fylgiskjali 2) 

Orkutøk er verkætlan, ætlað at fíggja viðlíkahald o.a. fyri at minka oljunýtsluna í landsins 

bygningum. Landsverk skal umsita keyp av olju til almennu bygningarnar og fær harvið 

part av avsláttrinum. Avslátturin verður skrásettur á játtanina hjá Landsverki, har rokningar 

fyri ábøtur á almennar bygningar eisini verða bókaðar. 
 

Landsgrannskoðanin vísir á, at fíggingarleisturin ger, at roknskapurin verður ógjøgnum-

skygdur, og at hann brýtur grundleggjandi reglur í játtanarlógini og roknskaparlógini.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at roknskapurin er ógjøgnumskygdur og brýtur við 

grundleggjandi reglur.  

 

Løgujáttanir, røktarheim (s. 124 í fylgiskjali 2)  

Í 2016 segði landsstýrismaðurin, at bygningarnir, Norðoya røktarheim og Suðuroyar 

røktarheim, fylgdu ikki við, tá ið eldraøkið varð flutt til kommunurnar at fyrisita og fíggja. 

Avvarðandi partar arbeiddu við at finna eina loysn fyri býtinum av útreiðslunum. Í juni 2019 

hevur landsstýrismaðurin í samferðslumálum kunnað um, at einki er hent í málinum. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda, tað er ikki nøktandi, at eingin avtala er gjørd. Hetta er enn 

eitt dømi um, at bygnaðarbroytingar verða gjørdar, uttan at neyvari reglur fylgja við.  

 

Barsilsskipanin (s.129-131 í fylgiskjali 2)  

Løgtingsgrannskoðararnir hava fleiri ferðir mælt landsstýrismanninum til at dagføra gjaldið 

til persónliga teknaðu tryggingarnar.   

Løgtingsgrannskoðararnir átala, at tilmælini frá løgtingsgrannskoðarunum, sum eru samtykt 

í Løgtinginum, eru ikki tikin í álvara. 
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2.7 Fíggjarstøða 

Javning av rentuútreiðslum o.a. (s. 150 í fylgiskjali 2)   

Viðgerðin av rentuinntøkum og -útreiðslum, kursbroytingum o.ø. er nú soleiðis, at 

inntøkurnar og útreiðslurnar gjøgnum árið verða tiknar við undir § 20, sum er partur av RLÚ 

I, men við árslok verða tær javnaðar soleiðis, at frávikið í mun til játtan verður flutt til § 80 

Rentur, sum er partur av RLÚ II. 

 

Landsgrannskoðanin heldur tað vera ivasamt, um tað var rætt at javna ella flyta millum 

høvuðskontur, soleiðis at nýtslan samsvarar við játtanina. 

 

Í landsroknskapinum 2018 eru rentuútreiðslurnar undir § 20 javnaðar við 5,7 mió.kr., og 

rentuinntøkurnar við 77,1 mió.kr. Í 2017 samsvara upphæddirnar við frávikini fyri 

rentuútreiðslur og -inntøkur undir § 80. Í 2018 er munur í javningini av rentuinntøkunum 

uppá 4,6 mió.kr., sum sambært Búskaparskipan landsins er nettopartur hjá Búskapar-

grunninum av samlaðu íløgurøktini. 

 

Eitt høvuðsendamál við fíggjarlógini og landsroknskapinum er at halda saman tað, sum er 

brúkt ella rátt yvir, í mun til tað, sum er samtykt. Tað eigur at vera sjónligt fyri hvørja 

høvuðskontu sær. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda framvegis, at roknskapurin verður ikki rættari av at skráseta 

rentur á fleiri høvuðskontur. 

 

2.8 Lønir, goldnar um Felags lønarskipanina  

Grannskoðan av lønum 2018 (s. 151-159 í fylgiskjali 2)  

Samanumtikið heldur Landsgrannskoðanin, at roknskapurin 2018 er rættur og álítandi 

viðvíkjandi lønarútreiðslum, sum fara um Felags lønarskipanina. 

Landsgrannskoðanin vísir á, at hon ikki kann sanna rættar lønir hjá teimum stovnum, sum 

ikki hava nøktandi tíðarskráseting og har lønir verða goldnar sum keyp av tænastum.  

 

3 Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum (Fylgiskjal 4) 

Í fylgiskjali 4 “Samandráttur av frágreiðingum frá privatum grannskoðarum” er kunnað um 

viðmerkingar í grannskoðanarfrágreiðingum frá privatu grannskoðarunum. Løgtingsgrann-

skoðararnir vilja serliga vísa á hesar viðmerkingar: 

 

Uppseting av roknskapi o.a. 

Stovnar við egnari búskaparskipan skulu vátta, at skrásetingarnar í Búskaparskipan landsins 

eru í samsvari við egna búskaparskipan. Í samandráttinum sæst, at tølini í roknskapunum 

fyri stovnarnar ikki altíð eru tey somu sum í Búskaparskipan landsins.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala enn eina ferð, at enn eru fleiri roknskapir, sum ikki eru í 

samsvari við landsroknskapin. Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at 

fáa viðurskiftini í rættlag sum skjótast. 

 

Húsalánsgrunnurin (s. 3-6 í fylgiskjali 4)  

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. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at so stórur munur er á tølunum. 

Tað kann ikki góðtakast at samsvar ikki er millum roknskapin hjá grunninum og 
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landsroknskapin. Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at bera so í 

bandi, at hetta ikki endurtekur seg.  

 

Búnaðargrunnurin (s. 7-9 í fylgiskjali 4)  

Munur er á ársúrslitinum, sum í  landsroknskapinum er 890 t.kr. í halli, og í ársfrásøgnini 

hjá grunninum er 4.106 t.kr. í halli. Eisini eru stór frávik millum fíggjarstøðupostarnar í 

landsroknskapinum og ársfrásøgnini hjá grunninum. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at so stórur munur er á tølunum. 

Tað kann ikki góðtakast at samsvar ikki er millum roknskapin hjá grunninum og 

landsroknskapin. Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at bera so í bandi 

at hetta ikki endurtekur seg.  

 

Grannskoðarin hevur staðfest feil í virðisbrævagoymsluyvirliti, sum hevur havt við sær, at 

1.004 t.kr. í óstaðfestari kursjavning ikki er innroknað í roknskapin 2017. Javningin er tikin 

við í roknskapin fyri 2018. 

 

Hevði kursjavningin verið innroknað í 2017, hevði rakstraravlopið 2017 verið 4.652 t.kr. og 

ikki 3.648 t.kr. Hinvegin hevði hallið í roknskapinum 2018 verið 5.110 t.kr. og ikki 4.106 

t.kr., sum roknskapurin 2018 vísir.  

 

Grannskoðarin er samdur við leiðslu grunsins, at við tað at nevnda rakstrarávirkandi 

upphædd svarar til umleið 0,3% av ognunum, er tað ótýðandi fyri ársroknskapin sum heild. 

Løgtingsgrannskoðararnir vísa til tilmæli frá grannskoðaranum um at styrkja manna-

gongdirnar í sambandi við skráseting av og eftirlit við keypi, sølu og virðisjavningum av 

virðisbrøvum.   

 

Granskingargrunnurin (s. 11-12 í fylgiskjali 4) 

Eins og undanfarin ár mælir grannskoðarin til at leiðslan á Granskingargrunninum skundar 

undir at fáa svar frá Mentamálaráðnum um hvørt avlop av óbrúktari játtan hjá grunninum 

skuldi falla aftur til landskassan.  

Løgtingsgrannskoðararnir átala enn eina ferð hvassliga, at einki ítøkiligt hendir, og at 

viðurskiftini framvegis ikki eru fingin í rættlag. Løgtingsgrannskoðararnir heita á lands-

stýrismannin um at fáa viðurskiftini í rættlag sum skjótast. 

 

Kringvarp Føroya (s. 13-15 í fylgiskjali 4)  

Kringvarp Føroya hevur síðani 2014 við loyvi frá Fíggjarmálaráðnum viðgjørt spæli-

inntøkur sum fremmanda fígging, og hevur tí støðlað 21,8 mió.kr.  

 

Útbúgving av yngri læknum (s. 16-17 í fylgiskjali 4) 

Vísandi til at øll sjúkrahúsini eru partur av sama sjúkrahúsverki, mælir grannskoðarin til at 

gjøgnumganga lønar(vaktar) skipanina av nýggjum og at gera eina meting av, um tørvur er 

á broytingum.  

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fylgja málinum upp, vísandi til 

at talan er um eitt sjúkrahúsverk.  

 

Apoteksverkið (s. 17-19 í fylgiskjali 4)  

Grannskoðarin hevur fleiri viðmerkingar og tilmæli. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at fáa nevndu viðurskifti í rættlag.  
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Landssjúkrahúsið (s. 19-22 í fylgiskjali 4)  

Grannskoðarin hevur fleiri viðmerkingar og tilmæli, m.a um at styrkja mannagongdirnar í 

sambandi við innsetan av kontantum peningi, skrásetingar av materiellari støðisogn, 

góðkenning av tímum hjá deildarleiðarum, skattafrítt endurgjald fyri at nýta egnan bil og 

debitorskipan í sambandi við húsaleigu.  

 

Eftir áheitan frá leiðsluni á Landssjúkrahúsinum hevur grannskoðarin gjørt eina víðkaða 

grannskoðan av konsulentútreiðslum, viðbótum og heimtøkum. Í frágreiðingini vórðu givin 

fjúrtan tilmæli, harav sjey við høgari raðfesting.  

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum, sum varðar av málinum, til at 

skunda undir at fáa viðurskiftini í rætt lag.   

 

Viðgerð uttanlands (s. 22-24 í fylgiskjali 4)  

Grannskoðarin tekur fyrivarni í sínari niðurstøðu til ársroknskapin 2018. Sambært 

grannskoðaranum er grundarlagið fyri niðurstøðu við fyrivarni, at stór óvissa er um endaligu 

støddina á útreiðslunum í 2018, serliga útreiðslunum til Ríkissjúkrahúsið. Grannskoðarin 

hevur ikki fingið nøktandi skjalprógv fyri, at goldnu aconto rokningarnar til Ríkis-

sjúkrahúsið fyri 2018 svara til veruligu nýtsluna. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er als ikki nøktandi, at grannskoðarin hjá Viðgerð 

uttanlands enn eina ferð hevur verið noyddur at gjørt eina grannskoðanarátekning við 

fyrivarni. Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fylgja málinum neyvt. 

 

Sjúklingahotellið Tórshavn (s. 24-25 í fylgiskjali 4)  

Grannskoðarin tekur fyrivarni í sínari niðurstøðu til ársroknskapin 2018. Sambært 

grannskoðaranum er grundarlagið fyri niðurstøðu við fyrivarni, at Sjúklingahotellið í 

roknskapinum 2018 hevur útreiðsluført 0,5 mió.kr. í húsaleigu fyri januar 2019 og 0,2 

mió.kr. fyri meirvirðisgjald í Danmark, ið viðvíkur roknskaparárinum 2017. Hinvegin hevur 

Sjúklingahotellið við árslok 2018 ikki gjørt nakra roknskaparliga avseting til eftirløn 

viðvíkjandi árunum 2016 til 2018, ið er útreiðsluførd í 2019. 

 

Um oman fyri nevndu útreiðslur vóru rætt tíðaravmarkaðar, hevði tað ávirkað ársúrslitið 

fyri 2018 positivt við 0,6 mió.kr. Grannskoðarin tekur í átekningini fyrivarni fyri skeivu 

tíðaravmarkingunum. 

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er ikki nøktandi, at grannskoðarin hjá Sjúklinga-

hotellinum hevur verið noyddur at gjørt eina grannskoðanarátekning við fyrivarni. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fylgja málinum. 

 

Landssjúkrahúsið, útbygging (s. 28-39 í fylgiskjali 4)  

Grannskoðarin tekur fyrivarni í sínari niðurstøðu til ársroknskapin 2018. Sambært 

grannskoðaranum er grundarlagið fyri niðurstøðu við fyrivarni, at í roknskapinum 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 fingið nøktandi 

skjalprógv fyri, at vøran er latin í 2018 ella í seinasta lagi 15. februar 2019. Harafturat er 

forútgoldin tryggingarkostnaður fyri 2019 og 2020 upp á 456 t.kr. av órøttum tikin við sum 

útreiðsla og ikki tíðaravmarkaður í fíggjarstøðuni. 

 

Høvdu útreiðslurnar verið rætt tíðaravmarkaðar, høvdu samlaðu rakstrarútreiðslurnar í 

roknskaparárinum 2018 verið 2.970 t.kr. lægri. 
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Undanfarin ár hevur grannskoðarin mælt til at styrkja fíggjarligu stýringina av útbyggingini 

og viðlíkahaldsarbeiðum viðvíkjandi Landssjúkrahúsinum við ítøkiligum tilmælum um m.a. 

gerð av mánaðarligum verkætlanarroknskapum (byggiroknskapum) við at skráseta 

útreiðslur í mun til fíggjarætlan og arbeiðstakarasáttmálar (disponering). 

 

Landsverk hevur arbeitt við at dagføra samlaða fíggjarliga yvirlitið fyri at gera ein 

verkætlanarroknskap, sum vísir, hvussu nógv er goldið í mun til kostnaðarætlan og 

disponering fyri hvørt verkevni og fyri verkætlanina sum heild. Grannskoðaranum kunnugt 

er komið á mál við hesum arbeiðinum í juli 2019. 

 

Fíggjardeildin hjá Landsverki hevur gjørt eftirlitsfrágreiðingar, og niðurstøða frá 14. mai 

2019 vísir, at tað vóru stórir manglar í fíggjarstýringini, herundir at eingin undirskrivað 

kostnaðarætlan fyriliggur, og at tann kostnaðarætlanin, sum fyriliggur, ikki verður fylgd. 

Disponeringarnar eru farnar upp um kostnaðarætlanina á fýra verkevnum, og tað eru gjørdar 

flytingar millum verkevni í kostnaðarætlanini, sum er í ósamsvari við innanhýsis manna-

gongdirnar 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 samanhildnar við í fíggjarstýrings-

skjalinum. Grannskoðarin er samdur við fíggjardeildina, at ein nýggj neyv kostnaðarætlan 

eigur at verða gjørd við støði í gjørdu kostnaðarmetingini.   

 

Játtanin til verkætlanina H-bygningurin er partur av einari verklagslóg, sum eisini fatar um 

aðrar verkætlanir og viðlíkahald. Grannskoðarin vísir á, at tað til tíðir hevur víst seg trupult 

at gera upp, hvussu stór játtanin til H-bygningin er, og hvat játtanin fatar um. 

 

Í august 2019 vísir ein dagførd uppgerð hjá Landsverki umleið 55 mió.kr. í meirnýtslu. 

 

Grannskoðarin hevur mælt til at gera nærri lýsingar av einstøku meirkostnaðunum og í tí 

sambandi kanna, um innanhýsis faktureringin av tænastum frá Landsverki er í samsvari við 

fyriliggjandi samstarvsavtalu millum Landssjúkrahúsið og Landsverk.  
 

Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga, at stórir manglar hava verið í fíggjarstýringini av 

verkætlanini, og at tað nú vísir seg at fara at verða ein stór meirnýtsla.  

 

Løgtingsgrannskoðararnir halda tað als ikki vera nøktandi, at tað er trupult at gera upp, 

hvussu stór játtanin til sjálvan H-bygningin er, og hvat hon fatar um.  

 

Løgtingsgrannskoðararnir eru ónøgdir við, at grannskoðarin hjá “Landssjúkrahúsinum, 

útbygging”, hevur verið noyddur at gjørt eina grannskoðanarátekning við fyrivarni.  

 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla staðiliga landsstýrismanninum til at fylgja væl við 

málinum. 

 

Klaksvíkar sjúkrahús (s. 40-42 í fylgiskjali 4) 

Grannskoðarin hevur nakrar viðmerkingar og tilmæli, m.a. um KT-viðurskifti og um at ávís 

starvsfólk fáa skattafría veiting fyri at nýta egna telefon og egnan bil í vaktartíðini. 

Grannskoðarin staðfestir eisini, at læknar í einstøkum førum virka og verða løntir eftir 

serlæknasáttmálanum, hóast teir ikki eru skrásettir sum serlæknar í góðkenningarskránni hjá 

Styrelsen for Patientsikkerhed. Grannskoðarin mælir til, at Klaksvíkar Sjúkrahús kannar, 

um læknarnir lúka formligu krøvini til undantak sambært serlæknasáttmálanum. 
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Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fylgja tilmælunum upp. 

 

Suðuroyar sjúkrahús (s. 42-44 í fylgiskjali 4)  

Grannskoðarin hevur fleiri viðmerkingar og tilmæli. M.a. vísir hann á, at hevði skyldug 

yvirtíð verið rætt skrásett í fíggjarstøðuni við ársbyrjan og við árslok, hevði roknskapurin 

fyri 2018 víst meirútreiðslur upp á 177 t.kr. Grannskoðarin mælir til, at skyldan viðvíkjandi 

avspáking verður skrásett í fíggjarstøðu stovnsins við jøvnum millumbilum. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum til at fylgja málunum. 

 

Serstakur sjúkrahúsheilivágur (s. 44-45 í fylgiskjali 4)  

Grannskoðarin tekur fyrivarni í sínari niðurstøðu til ársroknskapin 2018. Grundarlagið fyri 

fyrivarni er, at í roknskapinum 2019 eru inntøkuførdar 723 t.kr., sum eru avsláttur 

viðvíkjandi keypi av heilivági í 2018.  

Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tað er ikki nøktandi, at grannskoðarin hevur verið 

noyddur at gjørt eina grannskoðanarátekning við fyrivarni. Løgtingsgrannskoðararnir mæla 

landsstýrismanninum til at fylgja málinum. 

 

 

---- 

 

 

Løgtingsgrannskoðararnir, 11. november 2019 

 

 

 

________________________________ ___________________________________ 

 Uni Rasmussen, formaður      Djóni Nolsøe Joensen, næstformaður 

 

 

 

________________________________ ___________________________________ 

 Rósa Samuelsen Beinta Løwe Jacobsen 
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Fylgiskjal 4: Samandráttur av frágreiðingum frá privatu grannskoðarunum 2018 
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