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løgtingsmáli nr. 40/2021: Uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri 2020 

 

Løgtingsgrannskoðararnir, Uni Rasmussen, Djóni Nolsøe Joensen, Rósa Samuelsen og Beinta Løwe 

Jacobsen, hava lagt málið fram tann 25. november 2021, og eftir 1. viðgerð 30. november 2021 er 

tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 25. og 27. januar 2022.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í heilsumálum, Kaj Leo Holm 

Johannesen, landsstýrismannin í umhvørvis- og vinnumálum, Magnus Rasmussen, landsstýrismannin 

í uttanríkis- og mentamálum, Jenis av Rana, og landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, 

saman við ávikavist Landsverki, TAKS og Strandfaraskipum Landsins. 

 

Undir viðgerðini er komið fram, at nógv av viðurskiftunum, sum løgtingsgrannskoðararnir hava víst 

á, eru fingin í rættlag. 

 

Landsverk hevur upplýst fyri nevndini, at stovnurin hevur tikið allar átalurnar til sín. Konsortieavtalan 

millum Landsverk og HJ Asfalt er lukkað og avgreidd. Øll arbeiði verða nú í høvuðsheitum boðin út, 

meðan smærri arbeiði, har kostnaðurin av at gera útbjóðingartilfar ikki stendur mát við eina møguliga 

sparing av einum almennum útboði, ikki verða boðin út. Flestu leigumálini eru um at ganga út, og 

fleiri eru ikki gjørd síðani. Eisini er upplýst fyri nevndini, at Landsverk hevur sett strong tiltøk í verk 

til tess at styrkja eftirlitið við fíggjarstýringini av útbyggingini av Landssjúkrahúsinum. 

 

Umboð fyri TAKS upplýstu fyri nevndini, at viðurskiftini viðvíkjandi umsitingini av Barsilsskipanini 

eru fingin í rættlag, eins og eftirlitið við lønarhæddaravgjaldinum og tøkugjaldinum hjá alivinnuni nú 

verður framt regluliga. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir finnast at Strandferðsluni fyri at verða farin í holt við eina nýggja 

bíleggingarskipanin uttan útboð og uttan at gera nakra skrivliga avtalu við valda veitaran. 

 

Undir viðgerðini í nevndini er komið fram, at skipanin enn ikki er liðug, og tað er ógreitt fyri nevndini, 

hvat endaligi kostnaðurin av skipanini verður. Eisini er ógreitt nær, ella um, skipanin verður sett 

endaliga í verk, og um Strandferðslan verður noydd at fáa hjálp frá øðrum veitara til at gera skipanina 

lidna. 

 

Fyri nevndini er upplýst, at Strandferðslan higartil hevur bókað rokningar frá veitara á 4,5 mió. kr., 

og at tað harumframt liggja óbókaðar rokningar á 1,8 mió. kr. vegna ósemju millum partarnar. 

Leiðslan á Strandferðsluni metir, at samlaði kostnaðurin fyri skipanina verður umleið 8,0 mió. kr. 

 

Nevndin metir, at handfaringin av málinum hevur verið sera óheppin og merkt av manglandi 

umhugsni frá leiðslunnar síðu, og tekur tí fult undir við viðmerkingunum frá 



Løgtingsgrannskoðarunum. Nevndin mælir til, at landsstýrismaðurin neyvt fylgir málinum, soleiðis 

at hetta verður loyst skjótast til ber. 

 

Landsstýrismaðurin í heilsumálum upplýsti fyri nevndini, at afturvendandi viðmerkingin frá 

Landsgrannskoðanini um kontuna fyri Serviðgerð uttanlands hevur ført til, at tey nú fáa rokningar frá 

sjúkrahúsum uttanlands fyri hvønn ársfjórðing; áður varð avroknað ákonto, og varð hetta knýtt at 

stórum óvissum. Broytingin førir við sær neyvari yvirlit yvir útreiðslurnar. Eisini eru viðurskiftini 

viðvíkjandi ferðaútreiðslum hjá Fólkaheilsuráðnum komin í rættlag. 

 

Løgtingsgrannskoðararnir vísa harumframt á ymisk viðurskifti, sum ikki eru nøktandi, harav nøkur 

verða átalað. Nevndin tekur undir við hesum og heldur, at avvarðandi landsstýrisfólk eiga at arbeiða 

miðvíst fyri at tey viðurskifti í rættlag, sum enn ikki eru tað.  

  

Hesi eru m.a.  

  

- 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 aðalráð og stovnar ikki halda ásetingar í lógum, kunngerðum og rundskrivum, t.d. um 

roknskaparreglugerðir, útboð, langtíðarleigu, ognaryvirlit, ferðauppgerðir, tíðaravmarkingar 

av lønum og KT-trygd. 

 

 

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

samtykkja uppskotið. 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 2. februar 2022 

 

 

 

 

Erhard Joensen  Aksel V Johannesen Jákup Mikkelsen 

formaður   næstformaður 

 

 

 

Bill Justinussen  Kristin Michelsen Páll á Reynatúgvu 

 

 

 

Ruth Vang 

 
 

 


