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Svar 

 

upp á 

 

fyrispurningur nr. 72/2018 frá Bill Justinussen, løgtingsmanni um 

bygnaðarbroytingar á Umhvørvisstovuni, settur landsstýrismanninum í heilsu- og 

innlendismálum, Sirið Stenberg (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

 

 

Spurningur: 

1. Hvørji eru endamálini við teimum bygnaðarbroytingum, sum nú verða 

gjørdar á Umhvørvisstovuni, og hvørjar avleiðingar fáa 

bygnaðarbroytingarnar fyri fakdeildirnar, fyrisitingina og 

menningarpartin? 

 

Svar: 

Umhvørvisstovan er ein fyrisitingar- og tænastustovnur við ábyrgd av rættiliga 

fjøltáttaðum málsøkjum. Harumframt eru nýggj málsøki nýliga løgd stovninum 

at umsita og onnur eru væntandi. Umhvørvisstovan er í gongd við at byggja upp 

eina náttúrufyrisiting. Kortmyndugleikin á landi varð lagdur 

Umhvørvisstovuni at umsita 1. apríl í ár, og longu 1. januar 2020 verður 

sjókortlegging og sjóuppmáting eisini nýtt myndugleikaøki á stovninum. 

Harumframt er Umhvørvisstovan sum grundardátustovnur ein av horna-

steinunum í stóru menningarverkætlanini hjá landsstýrinum, Talgildu Føroyar.  

 

Leiðslan hevur hildið tað vera neyðugt at búgva stovnin til nýggju 

avbjóðingarnar, samstundis sum raksturin av nevndu kjarnuøkjunum verður  

mentur og tryggjaður. 

 

Spurningur 

2. Hevur landsstýrismaðurin góðkent bygnaðarbroytingarnar? 

 

Svar: 

Umhvørvisstovan fór fyri góðum ári síðani undir eina tilgongd við strategi- og 

stovnsmenning við denti á stovnsbygnað og førleikamenning av starvsfólki og 

leiðslu. Hetta  varð staðfest av Heilsu- og innlendismálaráðnum  í oktober 2018. 

 



Spurningur: 

3. Ein danskur ráðgevari hevur hjálpt leiðsluni á Umhvørvisstovuni og hevur 

higartil kostað út við eina millión krónur. Er hendan uppgávan bjóðað út? 

Um ikki, hvør er so orsøkin, og er tað í samsvari við almenna útbjóðingar-

politikkin? 

 

Svar: 

Umhvørvisstovan hevur upplýst fyri Heilus- og innlendismálaráðnum, at slagið 

og óvissan um vavið av stovnsmenningararbeiðinum gjørdi, at tað við byrjan 

ikki bar til at bíleggja ráðgevingina sum eina heildarveiting. Ístaðin varð eitt 

avtalað samstarv gjørt, sum kundi halda uppat, um og tá stovnurin ynskti at 

steðga tilgongdini. Eftirmetingar av hvørjum evnisdegi hava víst, at teir hava 

verið læruríkir og viðkomandi fyri menningina av leiðslu og starvsfólkum. Tí 

hevur grundarlag verið fyri at halda fram. Avtalan við virkisráðgevan er tí longd 

so hvørt, og arbeiðið er ikki boðið út. Umhvørvisstovan hevur tó alsamt tryggjað 

sær, at eindarkostnaðurin hevur verið í lagi.   

 

Spurningur: 

4. Sambært formanninum í Starvsmannafelagnum hava starvsfólkini á 

Umhvørvisstovuni ikki verið við í bygnaðarbroytingunum og taka ei heldur 

undir við teimum. Kann landsstýrismaðurin liva við einum slíkum 

framferðarhátti frá leiðsluni á Umhvørvisstovuni, har greitt sáttmálabrot 

er framt?  

Svar: 

Tað er skilda hjá einari leiðslu at virka fyri, at uppgávurnar á stovnunum so við 

og við verða loystar skynsamt, og at bygnaðurin á stovninum stuðlar undir 

hesum. Leiðslan á Umhvørvisstovuni hevur verið av teirri fatan, at tær seinastu  

broytingar í bygnaðinum liggja innanfyri tað rásarúm, sum leiðslurætturin á 

almenna arbeiðsmarknaðinum fevnir um, og at talan hevur verið um 

eftirmnetingar og tillagingar svarandi til tað, sum varð stungið út í kortið frá 

oktober 2018. Hinvegin hevur gongdin seinastu tíðina givið ábendingar um, at 

framferðarhátturin ikki hevur verið skynsamur, og tað havi eg sum 

landsstýriskvinna tikið hond um og givið boð um, at tann tilgongdin verður 

bakkað aftur og eftirmett.  

 

            Spurningur:  

5. Hevur landsstýrismaðurin álit á stjóranum á Umhvørvisstovuni? 

Svar: 

Sum kunnugt bleiv avtala gjørd millum Heilsu- og innlendismálaráðið, og  

stjóran á Umhvørvisstovuni, har partarnir eru samdir um at steðga 

samstarvinum frá 1. juli 2019 at rokna.  

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið 2. juli 2019 

 

Sirið Stenberg 

landsstýriskvinna 



 


