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    HIMR. J. nr. 19/00326-5 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

Svar  

 

upp á 

  

fyrispurning sambært § 52a frá Kaj Leo Holm Johannesen, løgtingsmanni í løgtingsmáli 

nr. 57/2018: Viðvíkjandi meirútreiðslum til útbyggingina av Landssjúkrahúsinum 

 

 

Fyrispurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hvørji arbeiðstakaraøki ítøkiliga fara ikki at halda peningaliga og fara at hava 

við sær eitt yvirtrekk upp á yvir 40 mió. kr. tilsamans í útbyggingini av 

Landssjúkrahúsinum? 

2. Hvat slag av arbeiðstakaraavtalum eru gjørdar, og eru trupulleikar við hesum 

avtalum? 

3. Eru tilboðini í føstum prísum, og er hædd tikin fyri prís- og lønarhækkingum? 

4. Hvat er orsøkin til, at tað ikki fyrr enn nú, eftir 4 árum, kemur undan kavi, at 

løgujáttanin til útbyggingina ikki fer at halda? 

5. Hvør hevur uppgávuna og ábyrgdina av at hava leypandi búskaparligt eftirlit 

við byggjarínum og geva fráboðan um hetta til viðkomandi partar ella 

myndugleikar?  

6. Hvørja leypandi kunning fær Heilsu- og innlendismálaráðið um býggjaríið, 

tøkniliga og búskaparliga?  

7. Hvat ætlar landsstýrismaðurin at seta í verk av tiltøkum, sum forða fyri 

óvæntaðum frávikum og eykajáttanum? 

8. Eru gjørdar neyvari metingar av upphæddini, sum fer at vanta í, og hvat vísa 

hesar metingar og uppgerðir?  

9. Hvussu ætlar landsstýrismaðurin at tryggja sær, at samlaða játtanin til 

byggjaríið er realistisk og ikki undirmett? 

 

 

Svar: 

 

Til spurning 1 

Landsverk er komið til, at slakar 43 mió. kr. vanta í, um verkætlanin skal bera á mál í 

verandi líki.   

 

Greitt kann verða frá, at tað serliga eru hesi trý arbeiðstakaraøkini, ið ikki halda 

peningaliga: 

 

1. Leiðslukostnaður, ráðgeving og eftirlitskostnaðir 10 mió. kr.  

2. Byggiplássrakstur og málsettar útreiðslur 12 mió. kr. 

3. HVÚ – kostnaðir (handverkaraútreiðslur) 21 mió. kr. 



      Í alt 43 mió. kr. 

 

Til spurning 2 

Tað eru í løtuni ikki trupulleikar við arbeiðstøkunum. Tað eru gjørdar 

arbeiðstakaraavtalur við MT Højgaard, Húsavarðartænastuna, Deimich og EL.FO. 

Umframt hesar arbeiðstøkuavtalur, so eru eisini avtalur gjørdar við aðrar arbeiðstakarar 

um byggiharraveitingar. 

 

Til spurning 3 

Løn og prísvøkstur er innroknaður í arbeiðstøkuavtalurnar. Tilboðini eru í føstum 

prísum svarandi til nøgdarlistarnar í útboðstilfarinum. 

 

Til spurning 4 

Landsverk og Heilsu- og innlendismálaráðið vórðu samd um, at neyðugt varð at hyggja 

verkætlanina ígjøgnum fyri at vita neyvt, hvat var brúkt til hvat. Verkætlanar- og 

byggileiðslan fyri H-bygninginum á Landsverki ger tí ein nágreiniligan byggiroknskap. 

Verkætlanarleiðslan hevur í tí sambandi kannað roknskapin frá tí, at upprunaliga 

verklagslógin kom í gildi og fram til í dag. Við grundarlagi í hesum er komið fram til 

hesa støðumynd av samlaða meirkostnaðinum.  

 

Heilsu- og innlendismálaráðið hevur áður spurt Landsverk, um játtanin fór at halda, og 

hava tá fingið at vita, at tað fór hon.  

 

Til spurning 5 

Landsstýriskvinnan í heilsu- og innlendismálum hevur sett bygginevndina fyri 

Landssjúkrahúsið, aðalráðsins vegna at hava byggivirksemið undir hond í sambandi við 

útbygging, umbygging og høvuðsumvæling av Landssjúkrahúsinum.  

 

Í sambandi við búskaparligt eftirlit av byggiarbeiðinum og fráboðanir um hetta sama, 

er tað formaðurin í bygginevndini, sum eisini er sjúkrahússtjóri, ið formliga letur 

fráboðanir o.l. til Heilsu- og innlendismálaráðið. Hetta er í samstarvi við Landsverk, 

sum til eina og hvørja tíð eigur at hava eitt nøktandi yvirlit og skal fráboða, um okkurt 

ikki er, sum tað skal.  

 

Til spurning 6 

Landsverk og Heilsu- og innlendismálaráðið hava regluligar fundir eina ferð um 

mánaðin. Á hesum fundum kunnar Landsverk landsstýriskvinnuna og aðalráðið um 

byggiverkætlanir innan greinina. Seinasti fundur var 21. mars 2019.  

 

Á hesum regluligu fundur verður støðan við verkætlanum umrødd.  

 

Til spurning 7 

Nakrar fyriskipanir eru settar í verk, ið skulu fyribyrgja óvæntað frávik. Millum annað 

er innanhýsis eftirlitið hjá Landsverki styrkt. Harumframt eru regluligir fundir millum 

Landsverk og bygginevndarformannin, har serligur dentur verður lagdur á at fylgja við 

fíggjarligu gongdini.  

 



Hóast tað, kann víst verða á, at tá ið talan er um stór byggiarbeiði, sum fevna um fleiri 

ár og um økir, har stór menning er innan til dømis útgerð og tøkni, kann væntast, at 

neyðugt er við nøkrum tillagingum og broytingum ávegis.  

 

Landsstýriskvinnan fer at fylgja við, at tær fyriskipanir, ið nú eru settar í verk, verða 

fylgdar.  

 

Til spurning 8 

Landsverk hevur boðað frá, at upphæddirnar verða kannaðar neyvari, eins og tað verður 

lýst, hvar gerast kann. Væntandi verða viðurskiftini lýst gjølligari eftir páskir.   

 

Til spurning 9 

Landsstýriskvinnan fer eftir páskir at fáa fíggjarligu viðurskiftini lýst. Við grundarlagi 

í hesum ber til at meta, um játtanin er hóskandi til byggiarbeiðið.  

 

 

Tórshavn, 12. apríl 2019 

 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 

 

 

 


