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Kap. 0 Framløga

0 Framløga
Yvirskipaðu reglurnar um grannskoðan av landsroknskapinum eru í § 45 í
Stýrisskipanarlógini. Neyvari reglur eru ásettar í Ll. nr. 25 frá 21. apríl 1999 “um
grannskoðan av landsroknskapinum v.m.”
Sambært § 14, stk. 1, í grannskoðanarlógini kunnu løgtingsgrannskoðararnir áleggja
Landsgrannskoðanini at gera frágreiðingar um viðurskifti, ið teir vilja hava lýst.
Løgtingsgrannskoðararnir hava á fundi 4. februar 2019 heitt á meg, um at kanna
orsøkina til meirnýtsluna av byggiverkætlanini “Skúladepil við Marknagil”, herundir
játtanar- og roknskaparviðurskiftini.
Kanningin skal m.a. lýsa:






Útreiðslugongdina, herundir hvussu útreiðslurnar samsvara við fíggjarligu
heimildirnar í verklagslógum og fíggjarlógum.
Roknskaparviðurskiftini og mannagongdir hjá Landsverki, so sum
skrásetingarmannagongdir, nær kostnaðir verða skrásettir í landsroknskapinum og hvussu fylgt verður við útreiðslunum frá disponering til landsroknskap.
Hvussu gerðarrættarmál verða skrásett í Búskaparskipan landsins og í landsroknskapinum.
Á hvønn hátt Løgmansskrivstovan, Samferðslumálaráðið, Mentamálaráðið og
Fíggjarmálaráðið hava verið við í málinum/verkætlanini, og hvørji eftirlit ráðini
hava havt við verkætlanini.

Kanningin skal eisini lýsa, hvussu undanfarnar kanningar eru viðgjørdar og tiknar til
eftirtektar.
Landsgrannskoðanin hevur gingið ígjøgnum verklagslóg, fíggjarlógir við viðmerkingum, skrivligt tilfar og annað atkomuligt samskifti, sum er viðkomandi fyri
fíggjarliga partin av verkætlanini, at byggja Skúladepil við Marknagil. Játtanar- og
roknskapartøl eru sambært Búskaparskipan landsins og prentaðum roknskapum.
Landsgrannskoðanin hevur havt samrøður við Landsverk, og hevur gingið ígjøgnum
verkætlanarstýringina, fíggjarstýringina og skrásetingarmannagongdirnar.
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Frágreiðingin er skipað soleiðis, at vit hava gjørt ein kapitul fyri hvønn spurning frá
løgtingsgrannskoðarunum. Fremst í frágreiðingini er ein samlað niðurstøða. Eisini
hava vit fyri hvønn kapitul sær gjørt eina niðurstøðu.
Til seinast í frágreiðingini hava vit eitt ískoyti, har vit hava nakrar hugleiðingar um
skipanarlig viðurskifti.
Við hesum verður hjálagda frágreiðing um meirnýtsluna hjá verkætlanini “Skúladepil
við Marknagil” latin løgtingsgrannskoðarunum.
Argir, 10. apríl 2019

Beinta Dam
landsgrannskoðari
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Kap. 1 Niðurstøða

1 Niðurstøða
1.1

Hvussu útreiðslurnar samsvara við fíggjarligu
heimildirnar

Løgtingsgrannskoðararnir vildu hava, at kanningin lýsir: “Útreiðslugongdina, herundir
hvussu útreiðslurnar samsvara við fíggjarligu heimildirnar í verklagslógum og fíggjarlógum.”
Í 2019 er tørvur á 32,6 mió.kr.1 tilsamans fyri at gera Skúladepilin við Marknagil lidnan.
Um sæð verður burtur frá gerðarrættarmálinum, kemur samlaði kostnaðurin sostatt at
verða 728,5 mió.kr., t.e. 92 mió.kr. meira, enn verklagslógin, tá ið hon var seinast
broytt, heimilaði.
Fíggjarligu heimildirnar til at byggja Skúladepil við Marknagil eru í verklagslóg frá 2008
við seinni broytingum og við fíggjarlógum og eykajáttanarlógum.
Heilt tíðliga í byggitíðini, t.e. í 2013 var Fíggjarnevndin áhugað í at vita, um kostnaðurin
fór at halda, um tíðarætlanin fór at halda, um nøktandi byggieftirlit varð skipað o.a.
Mentamálaráðið svaraði nevndini við at vísa til, hvat Landsverk fór at gera fyri at halda
kostnað og tíðarætlan og at tryggja nóg gott eftirlit.
Í mai 2016 varð játtanin í fíggjarlógini lækkað 17 mió.kr. Í mai 2016 viðgjørdu Mentamálaráðið og Landsverk eisini, at greiða mátti fáast á, hvør orkuloysn skuldi veljast.
Tað kann tykjast misvísandi at lækka játtanina, samstundis sum arbeitt verður við at
leggja størri útreiðslur í prosjektið.
Í august 2016 var landsstýrismaðurin komin til, at ein jarðhitaskipan var grønasta
loysnin til Skúladepilin. Neyðugt varð, at fáa materiellu heimildina til vega at halda eina
útreiðslu á 13,4 mió.kr. til eina jarðhitaskipan áðrenn ultimo august, “annars kundi
seinkingin dýrka byggingina og útseta skúlabyrjanina”.
Í oktober 2016 varð upphæddin í verklagslógini broytt til 523 mió.kr., tí grøn hitaloysn
við jarðhita og fjarhita skuldi útvegast til bygningin. Upphæddin bleiv tó ikki játtað í
eykajáttanarlóg, tí Fíggjarnevndin mælti frá at játta pening til støðlingar.
Tó at biðið varð um, at eykajáttanin skuldi viðgerast við undantaki frá tíðarfreistum í
Løgtinginum í august 2016, vórðu bert slakar 500 t.kr. brúktar til orkuloysnir í 2017
sambært Búskaparskipan landsins. Tí er okkara niðurstøða, at umbønin um eykajáttan
var ikki grundað á eina veruliga meting av, at upphæddin til orkuloysn fór at mangla í,
fyri at bygningurin kundi gerast liðugur og hitast við grønari orku. Hækkingin líkist
heldur einari umbøn um at fáa størri likividitet til byggingina.
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Í september 2017 kunnaði Landsverk um, at 490 mió.kr. vóru brúktar, og at fígging var
tøk til 1. november 2017. Í uppskotinum um at broyta verklagslógina bað Mentamálaráðið Løgtingið um at hækka byggikostnaðin úr 523 mió.kr. í 636,5 mió.kr., og at leingja
gildistíðina til 31. desember 2018. Ráðið metti, at tær 523 mió.kr. fóru allar at verða
brúktar í 2017.
Sambært viðmerkingunum hevði Landsverk tørv á 86,6 mió.kr. til “útlegg” til at rinda
øðrum arbeiðstakarum samsýningar fyri arbeiði, sum høvuðsarbeiðstakarin ikki hevði
fullført. Afturat tí bað Mentamálaráðið um 26,5 mió.kr. til undirvísingaramboð til
tekniska skúlan og flagtekju. 30 mió.kr. av útlegginum skuldu brúkast frá september í
2017, og 56,6 mió.kr. í 2018.
Løgtingið játtaði í oktober 2017 at hækka upphæddina í verklagslógini til 636,5 mió.kr.
til útlegg, undirvísingaramboð og flagtekju.
Vísandi til, at allar 523 mió.kr. vóru brúktar, tá ið komið varð til november 2017, og
ásannandi, at ræðisroknskapurin fyri verkætlanina, sum víst aðrastaðni í hesari
frágreiðingini, ikki var fullfíggjaður, var nýtslan væl størri í 2017, enn Búskaparskipan
landsins vísti. Afturat tí vórðu tær 7 mió.kr., sum Tingið játtaði til flagtekju ongantíð
brúktar til flagtekju.
Tó at 60 mió.kr. skuldu brúkast til innbúgv og útgerð v.m., vórðu innbúgv og útgerð
sambært Búskaparskipan landsins bert keypt fyri 2 mió.kr. í 2017. Tí er ivasamt, um
grundgevingarnar fyri at biðja um eykajáttan til útgerð vóru rættar ella nóg væl
grundgivnar, tá ið útgerðin ikki varð bíløgd fyrr enn á várið 2018.
Í 2018 var tøka játtanin 94,8 mió.kr. Sambært Búskaparskipan landsins var nýtslan
155,3 mió.kr., ella ein meirnýtsla 60,5 mió.kr., tó at Landsverk fekk 11 mió.kr. í
endurgjaldi frá tryggingarfelagi. Tær 11 mió.kr. vóru partur av upphæddini í eykajáttanini til útlegg í 2017, t.v.s. at meirnýtslan í 2018 var 71,5 mió.kr.
Tað kann ganga rúm tíð, til at disponeraðar útreiðslur til eina byggiverkætlan síggjast
í Búskaparskipan landsins. Um eykajáttanirnar í 2016 og 2017 ikki høvdu verðið
samtyktar, hevði eisini verið talan um meirnýtslu hesi árini.
Í uppskoti til eykajáttanarlóg 6. november 2018 bað landsstýrismaðurin í fíggjarmálum
Løgtingið um 18,7 mió.kr. til meirútreiðslur, ið vóru staðfestar undir liðuggerð av byggiarbeiði og til veiting av maskinum og innbúgvi til Skúladepilin við Marknagil. Søkt varð
eisini um loyvi at víkja frá øllum tíðarfreistum sambært Tingskipanini.
Sannlíkt er, at Landsverk hevur havt eina “rullandi” meirnýtslu í fleiri ár, uttan at tað
hevur kunnað sæst í landsroknskapinum. Orsøkin til tað er, at sonevnda “Fíggjarstýringsskjalið”, ið skuldi brúkast til at stýra byggingini, eisini fíggjarliga partinum, hevur
ikki verið brúkt, sum tað skal, seinastu árini.
Tað er ivaleyst eisini ein av orsøkunum til, at so lítið samsvar hevur verið ímillum játtan
og nýtslu ein stóran part av byggitíðini.

1.2

Roknskaparviðurskifti og mannagongdir hjá
Landsverki

Løgtingsgrannskoðararnir vildu hava, at kanningin lýsir: Roknskaparviðurskiftini og
mannagongdir hjá Landsverki, so sum skrásetingarmannagongdir, nær kostnaðir
verða skrásettir í landsroknskapinum, og hvussu fylgt verður við útreiðslunum frá
disponering til landsroknskap.
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Ein góður verkætlanarroknskapur eigur bæði at vísa, hvat nýtslan er sambært
Búskaparskipan landsins (t.e. rokningar, sum eru bókaðar), og hvørjar upphæddir eru
disponeraðar (ræðisroknskapur).
Landsverk hevur í høvuðsheitum fýra amboð at stýra verkætlanum við. Tey eru SEYF,
Fíggjarstýringsskjal, Journalskipan og Búskaparskipan landsins. Fíggjarstýringsskjalið
skal halda skil á fíggjarliga partinum, hvat er disponerað, og hvat skal rindast. Í
Búskaparskipan landsins sæst, hvat er goldið ella ávíst til gjaldingar.
Útreiðslurnar verða ikki skrásettar í landsroknskapinum, fyrr enn tær eru leysgivnar og
bókaðar í Búskaparskipan landsins, tí sæst samlaða nýtslan hjá verkætlanini ikki í
landsroknskapinum.
Kanningin hjá Landsgrannskoðanini vísir, at í sambandi við verkætlanina Skúladepil
við Marknagil hevur Landsverk ikki brúkt fíggjarstýringsskipanina nøktandi, og tí hevur
ikki verið gjørligt at sæð samlað yvirlit yvir, hvat var “disponerað” av játtanini. Tað bar
tí heldur ikki til at fylgja við frá disponering til landsroknskap.
Landsverk hevur ikki sett í verk innaneftirlit, sum tryggjar, at upplýsingarnar í SEYF,
Fíggjarstýringsskjalinum og Búskaparskipan landsins eru tær somu. Landsverk hevur
ikki grundfest umsitingina av SEYF og Fíggjarstýringsskjalinum í roknskaparreglugerðini ella í øðrum innanhýsis reglum.
Fyritreytin, fyri at skipanirnar til búskaparliga stýring av verkætlanum kunnu fungera,
er, at allir sáttmálar og avtalur, sum Landsverk ger, skulu uttan drál skrásetast í SEYF
og síðani í Fíggjarstýringsskjalinum. Tann skrásetingin er ikki gjørd, og tað hevur havt
við sær, at Fíggjarstýringsskjalið, sum skuldi vera meginstýringsamboðið, misti sín
týdning. Torført hevur verið at hildið skil á, hvat er brúkt uppá verkætlanina – tí veruliga
kostnaðinum – tí hevur kunningin um kostnaðin til avvarandi myndugleikar í besta føri
verið ivasom.

1.3

Skráseting av gerðarrættarmáli í landsroknskapinum

Løgtingsgrannskoðararnir spurdu: Hvussu gerðarrættarmál verða skrásett í Búskaparskipan landsins og í landsroknskapinum.
Hóast Landsverk hevur eitt krav upp á 75 mió.kr. ímóti sær, og hevur sett fram mótkrav
upp á 86,6 mió.kr., sæst tað hvørki í landsroknskapinum ella í Búskaparskipan
landsins, og krøvini eru heldur ikki upplýst í notu til landsroknskapin.
Sambært Gjaldstovuni fer nota um gerðarrættarmálið at verða sett í landsroknskapin
fyri 2018 undir høvuðskontuna “Skúladepil við Marknagil”.

1.4

Eftirlit hjá aðalráðunum

Løgtingsgrannskoðararnir spurdu: Á hvønn hátt Løgmansskrivstovan, Samferðslumálaráðið, Mentamálaráðið og Fíggjarmálaráðið hava verið við í málinum/verkætlanini, og hvørji eftirlit ráðini hava havt við verkætlanini.
Roknskapargóðkenning, mentamál
Sambært roknskaparkunngerðini skulu aðalráðini góðkenna roknskapir mótvegis
Fíggjarmálaráðnum, viðvíkjandi egnum virksemi og virkseminum hjá teimum stovnum,
sum hoyra undir hesar stovnar.
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Stovnsleiðararnir skulu góðkenna roknskapirnar viðvíkjandi stovnunum mótvegis
hægri myndugleika. Góðkenningin av mánaðarroknskapunum, sum stovnsleiðarar
gera, er eitt gott amboð, sum aðalráðið hevur at tryggja sær, at roknskapurin er rættur,
at játtanin heldur, og at kunna gera nakað við støðuna, um tað vísir seg, at trupulleikar
eru, og at játtanin av onkrari orsøk ikki fer at halda.
Treytin, fyri at aðalráðið kann líta á góðkenda mánaðarroknskapin fyri eina løgujáttan,
sum hana fyri Skúladepilin við Marknagil, er, at stovnurin hevur ein fullfíggjaðan
ræðisroknskap. Ræðisroknskapurin hjá Landsverki fyri Skúladepilin hevur ikki verið
fullfíggjaður, hann hevur ikki verið fráboðaður Mentamálaráðnum og Fíggjarmálaráðnum, og hevur tí heldur ikki verið Løgtinginum kunnugur.
Tá ið ræðisroknskapurin ikki er fullfíggjaður, verður verkætlanarroknskapurin líka
ófullfíggjaður og somuleiðis stovnsroknskapurin. Kunningin til avvarandi myndugleikar
er ikki nøktandi, tá ið stovnsleiðslan góðkennir ein ófullfíggjaðan roknskap.
Aðalstjórin hevur váttað allar greinaroknskapirnar hjá mentamálum, uttan at taka
fyrivarni, men hann hevur nakrar ferðir seinastu árini ískoytisviðmerkingar um Skúladepilin við Marknagil.
Samskifti o.a. eftirlit
Samskifti hevur verið ímillum Landsverk og ávikavist Mentamálaráðið, Samferðslumálaráðið og Fíggjarmálaráðið gjøgnum byggitíðina. Mentamálaráðið, sum eigari av
verkætlanini, hevur verið við frá fyrsta degi.

Løgmaður og
Løgmansskrivstovan.

Í sambandi við byggiverkætlanina Skúladepilin við Marknagil, tykist tað sum leikluturin,
ið løgmaður og Løgmansskrivstovan hava havt, hevur verið at víst á, hvør hevði ábyrgd
av hvørjum, tá ið ivi tók seg upp millum Mentamálaráðið, Samferðslumálaráðið og
Landsverk.
Í januar 2017 var løgmansfundur við landsstýrismannin í samferðslumálum, har tey
m.a. viðgjørdu leiklutin hjá Landsverki í byggimálum. Semja var um, at Samferðslumálaráðið skuldi fylgja við, um Landsverk livdi upp til sínar skyldur sambært avtaluni
ímillum Landsverk og viðkomandi aðalráð. Sum málið lá tá, hevði Samferðslumálaráðið fult álit á Landsverki.
Í november 2018 boðaði løgmansstjórin aðalstjórunum í menta-, fíggjar- og
samferðslumálum m.a. frá “viðvíkjandi uppgerð av meirnýtslu og ynskjum hjá Glasi”,
at av skilhaldsgrundum fór løgmansstjórin at endurtaka, hvussu tey á Løgmansskrivstovuni sóu ábyrgdarbýtið:
Landsverk var byggiharri í ætlanini, og ansaði eftir, at gingið varð fram, sum ætlað, og
at mann helt seg innan fyri givnar fíggjarkarmar. Mentamálaráðið hevði umbiðið
bygningin, og var tí við í tilgongdini fyri at tryggja, at eingin misskiljing var í hesum høpi
– at tey fingu tað, sum tey høvdu biðið um fyri ta upphædd, ið var sett av.
Samferðslumálaráðið hevði eftirlitið við, at Landsverk virkaði sum ein kompetentur
byggimyndugleiki, og at Landsverk helt seg til sínar skyldur. Tað var landsstýrismaðurin í samferðslumálum, sum var tann hægri fyrisetti myndugleikin hjá Landsverki.
Løgmansstjórin legði afturat, at í hesari støðu mátti tað sostatt vera Samferðslumálaráðið, sum mátti meta um, hvørt teirra stovnur hevði virkað nóg væl at taka sær
av uppgávuni sum byggiharri fyri Skúladepilin við Marknagil.

Fíggjarmálaráðið.

Fíggjarmálaráðið hevði í 2013-2015 samskifti og regluligar statusfundir við Landsverk,
har eisini Skúladepilin við Marknagil varð umrøddur viðhvørt.
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Fíggjarmálaráðið góðkendi í 2014 seinastu roknskaparreglugerðina hjá Landsverki.
Eisini hevði Fíggjarmálaráðið í 2014 og 2015 avrikssáttmálar við Landsverk.
Uppgávan hjá Fíggjarmálaráðnum hevur annars í stóran mun verið at lagt uppskot til
fíggjarlóg og eykajáttanarlóg fyri Løgtingið, og at tryggja at uppskotini eru innan fyri
givnar karmar.
Samferðslumálaráðið er javnan kunnað av Landsverki, og seinni eisini av Mentamálaráðnum um, hvussu byggingin av Skúladeplinum við Marknagil hevur gingið. Ráðið
hevur fingið upplýsingar um trupulleikarnar, ið hava stungist upp, og um at peningurin,
ið var játtaður, rakk ikki til at byggja fyri.
Samferðslumálaráðið tók málið upp á fundi við Mentamálaráðið, tá ið stjórin á TG Verk
í oktober 2015 boðaði aðalstjóranum frá, at tað var ikki rætt, at ikki fór at verða neyðugt
við eykajáttan til Skúladepilin við Marknagil.
Samferðslumálaráðið varð kunnað 28. oktober 2015 um, at TG Verk steðgaði
arbeiðinum.
Í apríl 2016 varð Samferðslumálaráðið kunnað um, at Landsverk fór at leggja eitt krav
fram ímóti TG Verk, tá ið fyritøkan hevði spent stálið upp, tí tá var teirra arbeiði mest
sum liðugt, væl vitandi um, at tá steðgaði arbeiðið upp umgangandi. Sambært fundarfrásøgn helt landsstýrismaðurin í samferðslumálum, at tað var skilagott, og einasta
loysn, at taka úrslitið av sakarmálinum til eftirtektar.
Í 2012 gjørdi Landsverk eitt uppskot til samstarvsavtalu um ábyrgdar-, heimildar- og
arbeiðsbýtið millum aðalráð og Landsverk. Tað uppskotið varð ongantíð sett í verk. Í
sambandi við at leikluturin hjá Landsverki varð umrøddur, sendi Landsverk í 2017
Samferðslumálaráðnum eitt dagført eintak av samstarvsavtaluni frá 2012, men heldur
ikki ta ferðina varð nøkur avtala sett í verk.
23. oktober 2018 sendi stjórin á Landsverki aðalstjóranum í Samferðslumálaráðnum
fyrispurning um, hvussu meirútreiðslurnar í sambandi við liðuggerð av byggiarbeiði á
Skúladeplinum við Marknagil skuldu handfarast. Samferðslumálaráðið svaraði, at
Landsverk skuldi reisa málið fyri Mentamálaráðnum, tí tað var málsøkið hjá landsstýrismanninum í mentamálum.
4. desember 2018 setti Samferðslumálaráðið 53 spurningar til Landsverk í sambandi
við byggingina av Skúladeplinum við Marknagil. Í fyrstu atløgu var endamálið hjá
Samferðslumálaráðnum at fáa eina mynd av leiklutinum hjá Landsverki í sambandi við
verkætlanina, Skúladepilin við Marknagil, og í aðru atløgu at gera sínar egnu metingar
um, hvørt farast skuldi undir at seta eina víðkaða kanning í verk, og/ella um farast
skuldi undir at hyggja nærri at møguligum broytingum av, hvussu almennar byggiverkætlanir verða skipaðar og stýrdar.
Niðurstøðan hjá Samferðslumálaráðnum, eftir at hava fingið svar frá Landsverki, var,
at Landsverk hevði gjørt tað tey kundu fyri at fáa byggiverkætlanina á mál.
Landsgrannskoðanin ivast í, um Samferðslumálaráðið hevur útint sína eftirlitsskyldu,
tá ið ráðið hevur verið vitandi um teir trupulleikar, ið hava verið við byggingini av Skúladeplinum við Marknagil, og ikki hevur spurt ella kannað, um tað kundu verið brek
innanhýsis hjá Landsverki, ið er ein stovnur undir málsøkinum hjá Samferðslumálaráðnum.
Sum víst á aðrastaðni í hesari frágreiðing, so hevur roknskaparreglugerðin hjá
Landsverki ikki verið fullfíggjað viðvíkjandi umsiting av verkætlanum.
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Tó at landsstýrismaðurin í samferðslumálum í apríl 2018 hevur boðað løgmanni frá, at
eftirlitsskipanin SEYF, sum varð brúkt í sambandi við byggiverkætlanirnar, ið
Landsverk umsat, hevði roynst væl, síðani hon varð tikin í nýtslu, og at hon varð brúkt
til allar íløgur, sum Landsverk umsat fyri aðalráð og Løgtingið, vísir kanningin hjá
Landsgrannskoðanini, at hvørki SEYF ella Fíggjarstýringsskjalið hevur ikki verið brúkt
nøktandi til Skúladepilin.
Tað átti at verið ein sjálvsagdur partur av góðkenningini av roknskaparreglugerðini og
roknskaparviðurskiftum annars, at ráðið tryggjaði sær, at Landsverk hevði skrivligar
mannagongdir fyri roknskaparhaldinum og fíggjarstýringini við verkætlanum, ið
stovnurin umsitur fyri aðalráðini.
Mentamálaráðið.

Mentamálaráðið hevur latið Landsverki ræðisrættin til játtanina til Skúladepilin við
Marknagil. Ráðið hevur latið Landsverki uppgávuna at byggja bygningin, og at ansa
eftir at fíggjarliga játtanin helt, og at bygningurin varð liðugur til ásettu tíðina.
Leikluturin hjá Mentamálaráðnum hevur annars verið at lagt til rættis og biðið Løgtingið
um eykajáttan, tá ið peningur hevur manglað í.
Sum nevnt frammanfyri, er Mentamálaráðið kunnað regluliga um byggingina, herundir
fíggjarligu støðuna, tíðarætlan v.m. á mánaðarligum fundum. Afturat tí, hevur
Mentamálaráðið fingið góðkendu roknskapirnar fyri verkætlanina hvønn mánað frá
Landsverki.
Sambært skrivliga tilfarinum hevur Mentamálaráðið samskift við stjóran á Landsverki
og leiðaran á byggideildini hjá stovninum.
Í apríl 2014 minti Mentamálaráðið Landsverk á, at tá ið ráðið fekk játtanina upp á pláss
til Marknagilsdepilin, álegði Fíggjarnevndin teimum at fylgja væl við játtanini, soleiðis
at ráðið tryggjaði sær, at játtanin fór at halda. Tvær vikur seinni mælti landsstýrismaðurin í mentamálum deildarstjóra til at biðja um skrivligar og neyvar upplýsingar um
játtanarnýtslu og byggigongd í mun til tær ætlanir, ið vóru lagdar fram, umframt eina
neyva meting um tað, sum eftir var at byggja.
Tann fíggjarligi parturin av byggingini hevur verið sera nógv umtalaður, bæði í
Løgtinginum og í almenna rúminum, og tí kann tað tykjast undranarvert, at Mentamálaráðið ikki skal hava sóknast eftir øðrum skjalprógvi, fyri at peningurin fór at røkka til
alla byggingina, enn at spyrja eina ferð um mánaðin, um stjórin á Landsverki helt, at
játtanin fór at halda.

1.5

Viðgerð av undanfarnum kanningum

Løgtingsgrannskoðararnir spurdu: “Hvussu undanfarnar kanningar eru viðgjørdar og
tiknar til eftirtektar.”
Frágreiðing um byggiverkætlanir
Í apríl 2013 lat Landsgrannskoðanin løgtingsgrannskoðarunum eina frágreiðing um
byggiverkætlanir seinnu árini. Í frágreiðingini vóru fleiri byggiverkætlanir gjøgnumgingnar.
Løgtingsgrannskoðararnir hildu viðurskiftini, sum vóru lýst í frágreiðingini, vera so
álvarslig, at málið og frágreiðingin vórðu løgd til Løgtingið at viðgera. Á vári 2014 løgdu
løgtingsgrannskoðararnir fram uppskot til samtyktar um at leggja frágreiðing fyri
Løgtingið um átøk og møgulig uppskot til lógarbroytingar, at tryggja greiða leiðslu,
ábyrgd og útinnan, tá ið almennar byggiverkætlanir verða framdar. Fíggjarnevndin
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mælti Løgtinginum til at samtykkja uppskotið, og var tað eisini einmælt samtykt av
Løgtinginum.
Løgtingsgrannskoðararnir spurdu løgmann í september 2017, nær hann væntaði, at
frágreiðing um átøk og møgulig uppskot til lógarbroytingar fóru at verða løgd fyri Tingið.
Løgmaður svaraði í juni í 2018, og vísti til tað, ið landsstýrismaðurin í samferðslumálum
mælti til í skrivi til løgmann 16. apríl 2018.
Í skrivinum segði landsstýrismaðurin m.a., at eftirlitsskipanin SEYF, sum varð brúkt í
sambandi við byggiverkætlanirnar, ið Landsverk umsat, hevði roynst væl, síðani hon
varð tikin í nýtslu, og at hon varð brúkt til allar íløgur, sum Landsverk umsat fyri aðalráð
og Løgtingið.
Eftir kanningunum, ið Landsgrannskoðanin hevur gjørt, er tað ikki rætt, at SEYF hevur
verðið brúkt og “roynst væl” síðani 2013/2014, í øllum førum tá ið um Skúladepilin við
Marknagil ræður.
Notat um Skúladepilin við Marknagil
16. mai 2017 lótu løgtingsgrannskoðararnir Løgtinginum notat um játtanar- og
útreiðslugongdina hjá Skúladeplinum við Marknagil.
Landsgrannskoðanini kunnugt, er notatið ikki tikið upp ella viðgjørt skipað í nøkrum
høpi í landsfyrisitingini.
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2 Útreiðslugongdin, og hvussu hon
samsvarar fíggjarligu heimildunum
Í hesum brotinum hava vit fyrst víst gongdina í útreiðslunum til at byggja Skúladepilin
við Marknagil.
Síðani hava vit í tveimum brotum greitt gjøllari frá verklagslógini um at byggja
Skúladepil í Tórshavn og um játtanirnar í fíggjarlógum til Skúladepilin. Til seinast hava
vit í einum broti lýst, hvussu útreiðslugongdin samsvarar fíggjarligu heimildunum í
verklagslógini og játtanum í fíggjarlógum.

2.1

Útreiðslugongdin árini 2007 til 2018

Sambært Búskaparskipan landsins, eru útreiðslurnar til Skúladepilin við Marknagil árini
2007 til 2018 samanlagt 696 mió.kr. Peningur er játtaður og brúktur í øllum
tíðarskeiðum frá 2004 til 2018. Í 2004 til 2006 vórðu játtaðar tilsamans 12,6 mió.kr.
Brúktar vórðu 70 t.kr. og óbrúktu játtanirnar fullu burtur.
Niðanfyri er talva, sum vísir nýtsluna frá 2007 til 2018, býttar á ár og útreiðsluslag2.
Talva 2.1.1: Útreiðslur frá 2007 til 2018, býttar á útreiðsluslag.
(t.kr.)
Ógreinað.
Handverkaraútr.
Projektútr. ext.
Eftirlit & byggileiðsla
Verkætlanarleiðsla
Útgerð og tól
Málásettar útr.
Eyka og meir/minni veiting
Prísvøkstur
Intern ráðgeving
Tilsamans

2007
37
0
597
0
0
0
102
0
0
0
736

2008
77
0
839
0
9
0
190
0
0
0
1.115

2009 2010
2011
393
-79
14
0
0
0
4.070 18.384 11.247
0
0
0
8
751
974
0
0
641
536 1.179 1.077
0
0
0
0
0
0
0
82
0
5.007 20.317 13.953

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tils.
15
0
0
0
0
0
0
457
-4 36.575 114.612 60.929 81.460 101.390 111.615 506.577
2.294 9.713 4.495 6.988
7.010
3.634
4.959 74.230
0
426 1.781 2.847
6.432
5.581
4.009 21.076
1.347 2.269 2.387 2.940
2.825
3.838
5.739 23.087
50
18
51
0
261
1.705 42.031 44.757
480 3.456 2.975 1.149 -2.404
1.286 -13.273 -3.247
169
53 8.586 11.436
3.386
185
218 24.033
0
0 1.125 2.402
1.304
0
0
4.831
0
0
0
0
0
0
0
82
4.351 52.510 136.012 88.691 100.274 117.619 155.298 695.883

Eyðvitað er størsta útreiðsluslagið handverkaraútreiðslur. Fyri at greina handverkaraútreiðslurnar nærri, hava vit niðanfyri gjørt eitt yvirlit yvir útgreinaðu handverkaraútreiðslurnar, sambært Búskaparskipan landsins.

2

“Verkevni”, sambært Búskaparskipan landsins.
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Talva 2.1.2: Handverkaraútreiðslur, útgreinað.
t.kr.
Heiti
Arbeiðspláss
Jørðarbeiði
Dýpingararbeiði
Lendisarbeiði
Asfaltarbeiði
Vatnveiting
Kloakkarbeiði
Betongarbeiði
Elementarbeiði
Múraraarbeiði
Stálarbeiði
Timburarbeiði
Snikkaraarbeiði
Komplettering
Glasarbeiði
Inniloking
Fasaduarbeiði
Takálegging
Elarbeiði
Sterk- og veikstreymsarbeiði
HVS-arbeiði
Ventilatión
Gólváleggingararbeiði
Málaraarbeiði
Útgerð
Høvuðsentreprisa
Byggipláss
Grønar orkuloysnir
Byggileiðsla
Ferðaútreiðslur
Tilsamans

2013

2014

2015

2016

2017
22
743

2018
54
-211

12.072

16.933

276
1.901
25

434
2.854
52

3.794
1
40

12.385

-1.661
10.193
2.135
3.667
6.908

757
24
21.879
3.866
39.944

88

24

601
1.965
6.935
5.485
487
15.583
1.822

592
20.738
8.114
6.617
261
12.472
4.439
133

538
85
2.875
11.629
2.211
2.123
5.406

1.554
21
13.389
2.262
28.256
6
1.123
765
5.079
4.202
9.222
13.084
449
2.812
10.570

282

1.051

3.757

35.904

6
1.661
18.017

3.088
16

18.940

4.604
314

16.917

18.876

8
695

3.818
1.450
6.896

1

206
9.714
824

917
-13
343

21
36.575 114.612

60.929

3.142

696
2.002
11
2.233
487

52

1.668
874
-7.382
5.234
6.112
35

81.460 101.390 111.615

Tils.
76
30.247
4.755
16.256
1.052
98
0
70.182
45
37.403
36.427
75.124
320
1.235
765
6.810
62.783
27.146
40.641
5.553
39.886
22.237
133
2.364
4.282
2.330
11.776
6.599
35
22
506.581

Prosjekteringsútreiðslurnar, skrásettar á “Projektútr. Ext.” eru samanlagt 74,2 mió.kr.
Tað eru útreiðslur, sum koma fyri øll árini, tó at størsti parturin er í 2010 og 2011.
44,8 mió.kr. eru brúktar til útgerð og tól, harav næstan allar útreiðslurnar eru í 2018.
Landsgrannskoðanin hevur í hesum sambandi eisini hugt eftir, hvørjar útreiðslur
sambært Búskaparskipan landsins eru skrásettar á Standardkontu 15 ”Innbúgv,
maskinur og útbúnaður annars” á rakstrarjáttanina til Glasir (saman við Tekniska skúla,
Handilsskúlanum og Studentaskúlanum).
Talva 2.1.3: Keyp av útbúnaði, netto (rakstrarjáttan)
t.kr.
St.kt. 15
Tekniski skúlin í Tórshavn
Føroya Handilsskúli
Føroya studentaskúli og hf-skeið
Glasir
Tilsamans

2013
1.358
528
1.320
0
3.206

2014
1.097
851
1.413
0
3.361

2015
1.000
1.027
1.340
0
3.367

2016
2.199
256
812
1.935
5.202

2017
0
0
0
2.692
2.692

2018
0
0
0
4.965
4.965

Tils.
5.654
2.662
4.885
9.592
22.793

Samanlagt eru smáar 23 mió.kr. brúktar av rakstrarjáttanini árini 2013 til 2018 til keyp
av útbúnaði o.ø. Landsgrannskoðanin hevur ikki kannað, um partur av hesum
útreiðslum átti av verði skrásettur á byggiverkætlanina.
13,2 mió.kr. eru
endurgjald frá
tryggingum.

Inntøkurnar í 2018 undir “málásettar útr.”, eru tryggingarendurgjøld. Í januar 2018
hevur tryggingarfelagið Codan goldið 2,2 mió.kr. fyri stormskaða á Glasir um ársskiftið,
og í mai 2018 hevur AXA Forsikring (trygging hjá BIG 3) goldið 11 mió.kr. í endurgjaldi
fyri roknivillu í sambandi við trappukjarnu.

3

Bjarke Ingels Group.
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2.1.1

Samandráttur

Útreiðslugongdin viðvíkjandi Skúladeplinum kann býtast í trý tíðarskeið. Tað
fyrireikandi tíðarskeiðið frá 2004 til 2007, prosjekteringstíðarskeiðið frá 2008 til 2012
og sjálvt byggitíðarskeiðið, sum byrjaði í 2013.
Útreiðslurnar taka dik á seg, tá ið verkætlanin nærkast byggitíðarskeiðnum. Tað sæst
eisini í stabbamyndini niðanfyri.
Mynd 2.1.4: vísir, hvussu útreiðslurnar eru býttar, árini 2007 til 2018.
Nýtsla pr. ár (mió.kr.)
180
160
140
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2.2

Verklagslógin

§ 4, stk. 1, í K. nr. 83/2011 “um løgujáttan” ásetir, at løguverkætlanir, sum eru 10
mió.kr. ella meira, skulu gerast við grundarlagi í einari verklagslóg.
Í § 22, stk. 3, í játtanarlógini er ásett, at í viðmerkingunum til eina løgujáttan skal vera
ein frágreiðing um ta ávísu løguverkætlanina og upplýsingar um samlaðu løguupphæddina, við útreiðslunum liðaðum á fíggjarár.

Løguverkætlanir > 10
mió.kr. skulu hava
heimild í verklagslóg.

og vera liðaðar á
fíggjarár.

Í upprunaligu verklagslógini um Skúladepil í Tórshavn varð samlaða játtanin býtt
sundur í upphæddir fyri hvørt árið, lógin var í gildi. Tað varð við seinni lógarbroyting
broytt til at vera ein samlað upphædd fyri gildistíðina av lógini.
Í § 3, stk. 2, í kunngerðini um løgujáttan er ásett, at samlaða løguupphæddin skal fata
um allar útreiðslur fyri, at løgan eftir ætlan kann takast í nýtslu, herundir innbúgv, størri
útgerð og uttanumøki.

Samlaða upphæddin
skal fata um alt.

Í mai 2008 samtykti Løgtingið verklagslógina, løgtingslóg nr. 43 frá 26. mai 2008 “um
at byggja skúladepil í Tórshavn”. Lógin ásetti, at byggiútreiðslurnar kundu í mesta lagi
verða 391 mió.kr. Endamálið við lógini var at heimila landsstýrismanninum at byggja
skúladepilin í Tórshavn innan ásettar játtanarkarmar í fíggjarlógum.

Í mai 2008 samtykti
Løgtingið 391 mió.kr.

Sambært viðmerkingunum til verklagslógina4 vóru avtalur gjørdar við sjálvsognarstovnarnar Tekniska skúla í Tórshavn og Føroya Handilsskúla um, at føstu ognirnar
hjá skúlunum í Tórshavn vórðu latnar Mentamálaráðnum uttan kostnað. Nýggi skúladepilin skuldi byggjast á grundøki, sum Tekniski skúlin átti í Marknagili. Skúlabygningarnir skuldu seljast, og peningurin frá søluni fara í landskassan.
4

Løgtingsmál nr. 176/2007.
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Niðanfyri hava vit greitt nærri frá um tær broytingar, sum eru gjørdar í verklagslógini.

2.2.1
Í mars 2013 varð
upphæddin broytt til
515 mió.kr. íroknað
innbúgv og útgerð.

Broyting av verklagslógini í 2013

Í mars 2013 varð verklagslógin5 broytt, soleiðis at byggiútreiðslurnar í mesta lagi kundu
verða 515 mió.kr. íroknað innbúgv og útgerð.
Ásett varð eisini, at lógin fór úr gildi 31. desember 2017.
Ein onnur broyting var, at § 1, stk. 4, varð strikað. Har var upprunaliga ásett, at landsstýrismaðurin skuldi leggja fram uppskot til broyting av lógini um býtið av samlaða
figgjarkarminum upp á ár, um atlit til orku, umhvørvi, byggilist og tørv, tá ið byggiskrá
og prosjektering vóru liðug, og støða var tikin til innkomnu tilboðini upp á byggingina,
men áðrenn farið varð undir at fremja verkætlanina.
Í serligu viðmerkingunum til § 1, nr. 2 stendur:
“Henda lóg er broytingin, har atlit verða tikin til orku, umhvørvi, byggilist o.a., nú byggiskrá og prosjektering eru liðug, og klárt er at fara undir verkætlanina.”
Sambært almennu viðmerkingunum til lógarbroytingina var arbeiðið at gera byggiskrá
fyri samlaða bygningin liðugt í februar 2009. Í februar 2010 varð farið undir
prosjekteringina, og var tað arbeiðið liðugt á sumri 2011.
Í februar 2012 vórðu 21 fyritøkur – tær flestu føroyskar - undangóðkendar at bjóða.
Arbeiðið varð boðið út í 9 arbeiðstøkum.
Verklagslógin varð samtykt, áðrenn ein byggiskrá var gjørd, og sostatt áðrenn tørvurin
hjá teimum trimum skúlunum var kannaður. Nú var fermetratalið hækkað frá 17.000 til
19.210 m2. Upprunaliga var prísurin mettur til 23 t.kr./m2.

Innkomnu tilboðini í
2012 vóru 156 mió.kr.
hægri enn
upprunaligi
fíggjarkarmurin.

Innkomnu tilboðini vóru 156 mió.kr. hægri, enn játtaði fíggjarkarmurin. Landsverk setti
eitt miðvíst arbeiði í verk til at finna sparingar. Ein av sparingunum var, at um 2.000 m 2
vórðu skornir av bygningsvíddini. Sambært Landsverki kundu sparingar á 92 mió.kr.
fremjast, uttan at tað gekk út yvir funktionalitet, virksemi á skúlanum, heildina og ásettu
krøvini í byggiskránni.
Landsverk ráddi til at spara soleiðis:








Minka samlaðu rúmvíddina við umleið 2.000 m 2. Tað merkti m.a., at
skúlastovurnar, sum skuldu vera 69,4 m 2, nú vórðu 65,5 m2,
samlaða bygningshæddin lækkaði við 3,8 metrum,
bygningur G, sum var ein installatiónsbygningur, ið lá skildur frá skúlanum,
varð sleptur og lagdur inn í verandi høvuðsbygning,
taka burtur umleið 20 prosent av glasfasaduni og brúka annað tilfar. Tað kundi
gerast uttan at broyta skap og snið á bygninginum,
broyta ventilatiónsskipanina til eina einfaldari loysn, sum svaraði til valdu
loysnina á Ósaskúlanum í Klaksvík,
ymiskar sparingar í el-arbeiðstøkuni, t.d. við at minka talið av streymboksum í
gólvinum,
broyta yvirflatur á gólvi, veggjum og lofti til eina bíligari loysn, men sum livir
upp til ásettu krøvini.

Bæði bygginevndin og Landsverk tóku undir við, at hesar sparingar vórðu framdar.
Tá vóru 45 mió.kr. brúktar til fyrireiking og ráðgeving, og sambært Landsverki varð
roknað við, at tillagingin av prosjektinum fór at kosta 4,5 mió.kr.

5

Ll. nr. 20/2013.
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Sambært viðmerkingunum var neyðugt at hækka upprunaligu verklagslógina 64
mió.kr., soleiðis at 455 mió.kr. vórðu játtaðar til Skúladepilin við Marknagil.
Umframt tær 455 mió.kr., skuldu 60 mió.kr. brúkast til innbúgv. Sambært nýggju
ásetingunum6 skuldi upphæddin vera við í samlaða fíggjarkarminum í verklagslógini,
sum sostatt bleiv 515 mió.kr.

60 mió.kr. skuldu
brúkast til innbúgv.

Landsverk hevði gjørt fyribils metingar av kostnaðinum av útbúnaði og innbúgvi. Mett
varð, at útreiðslurnar fóru at verða býttar soleiðis:
Leyst innbúgv:
35,0 mió.kr.
Fast innbúgv og maskinur: 13,0 mió.kr.
Príshækkan:
2,5 mió.kr.
Veiting í Føroyum:
2,5 mió.kr.
Ráðgeving v.m.:
4,0 mió.kr.
List:
3,0 mió.kr.
Innbúgvið var enn ikki prosjekterað, og harvið heldur ikki endaliga kostnaðarmett, og
tí vóru hesi tøl besta boð í verandi støðu.
Mett varð eisini, at bygningarnir hjá Handilsskúlanum og Tekniska skúla skuldu seljast,
tá ið nýggi skúladepilin varð liðugur. Søluvirðið varð tá mett til 71 mió.kr. tilsamans.
Spurningar frá Fíggjarnevndini
Í sambandi við viðgerðina av broytingini av verklagslógini spurdi Fíggjarnevndin
Mentamálaráðið, um kostnaðurin fór at halda, um tíðarætlanin fór at halda, um trygd
var fingin frá ráðgeva fyri, at skipað varð eitt nøktandi byggieftirlit, og hví verkætlanin
skuldi gjalda fyri umprosjektering, tá ið metingin frá ráðgevunum var so langt frá
veruliga prísinum.

Fíggjarnevndin spurdi,
um kostnaðurin fór at
halda.

Mentamálaráðið svaraði við at vísa til skriv frá Landsverki, 18. mars 2013, sum segði,
at:






2.2.2

Landsverk hevði mælt til, grundað á framdar tillagingar og sparingar, ið
stovnurin hevði arbeitt seg fram til saman við ráðgevum og arbeiðstakarum, at
biðja um eykajáttan á 64 mió.kr., umframt 60 mió.kr. til innbúgv og list,
Landsverk metti hetta vera eina sannførandi tíðarætlan,
Landsverk roknaði við at bjóða byggieftirlitið út millum virkir, ið hava sæti í
Føroyum, fyri at tryggja, at eftirlitið altíð er tøkt at vera á plássinum og
samstundis kundi samstarva neyvt við teir, Landsverk annars hevur knýtt at
verkætlanini í byggitíðarskeiðnum. Afturat tí roknaði Landsverk við at seta 2 –
3 fólk til verkætlanar- og byggileiðslu, og
Landsverk helt, at ráðgevin hevur rætt til gjald fyri arbeiðið.

Broyting av verklagslógini í 2016

Í Ll. nr. 106/2016 “um broyting í løgtingslóg um at byggja skúladepil í Tórshavn (Grøn
orkuloysn á Glasi)” samtykti Løgtingið7 at broyta kostnaðin av byggingini til 523 mió.kr.
Í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið, dagfest 15. august 2016, segði
landsstýrismaðurin í mentamálum, at “allir almennir nýbygningar skulu hitast við
grønari orku. Fyri at røkka hesum máli er tað eyðsæð rætt at hita Glasir við grønari
orku. Tað er sera umráðandi, at Landsverk fær neyðuga heimild áðrenn ultimo august
fyri at sleppa undan seinkingum í arbeiðinum. Her verður serliga hugsað um at bora
neyðug hol í jørðina til grønu jarðhitaskipanina. Harumframt er neyðugt, at neyðuga
heimildin fæst til vega áðrenn ultimo august, annars kann seinkingin dýrka byggingina
og útseta skúlabyrjanina.”
6
7

K. nr. 83/2011 “um løgujáttan”.
Løgtingsmál nr. 104/2012.
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Sambært landsstýrismanninum var endamálið við uppskotinum at fáa til vega neyðuga
materiella lógarheimild til at halda eina útreiðslu á 13,4 mió.kr. til eina grøna
jarðhitaskipan.
Víst varð á, at í upprunaligu ætlanini var ikki roknað við at hava grøna upphitan av
bygninginum. Eftir at hava ráðført seg við Umhvørvisstovuna og Landsverk var
landsstýrismaðurin komin til, at ein jarðhitaskipan var grønasta loysnin fyri Skúladepilin
við Marknagil. Við hesari loysnini væntaði landsstýrismaðurin, at rakstarsparingin fór
at verða áleið 0,5 mió.kr. um árið við verandi oljuprísum í mun til oljufýring.
Í viðmerkingunum til § 1, verður sagt: “Í mun til galdandi rætt verður mest loyvda
útreiðslan økt við 13,4 mió. krónum. Sambært játtanarskipan landsins krevst materiel
lógarheimild til at økja um eina verandi útreiðslu, og er henda broytingarlógin dømi um
tað. Politiska grundgevingin fyri broytingini er tann, at sambært samgonguskjalinum
skulu allir almennir nýbygningar hitast við grønari orku, sum Landsverk og
Umhvørvisstovan hava mælt til. Broytingarnar til eina varandi grøna orkuloysn eru sera
jaligar fyri umhvørvið og trivnaðin á Glasi, eins og strembað verður eftir at avmarka
útlátið av CO2 samsvarandi altjóða umhvørvissáttmálum.”
14. september 2016 sendi Mentamálaráðið Fíggjarnevndini uppskot um m.a. at broyta
upphæddina í verklagslógini til 523 mió.kr. og ikki til 528,4 mió.kr., sum áður var søkt
um.
Í álitinum 5. oktober 2016 mælti meirilutin í Fíggjarnevndini til at broyta upphæddina í
upprunauppskotinum til 523 mió.kr., vísandi til tilmæli frá Umhvørvisstovuni, SEV og
Fjarhitafelagnum um eina loysn, setta saman av jarðhita og fjarhita. Fíggjarligi tørvurin
broyttist frá 13,4 mió.kr. til 8 mió.kr.
20. oktober 2016 samtykti Løgtingið uppskotið.

2.2.3
Í 2017 varð
upphæddin broytt til
636,5 mió.kr.

Broyting av verklagslógini í 2017

Í uppskoti 23. august 2017 um at broyta verklagslógina bað Mentamálaráðið Løgtingið
um at hækka byggikostnaðin úr 523 mió.kr. í 636,5 mió.kr. og at leingja gildistíðina til
31. desember 2018.
Í viðmerkingunum til broytingina av verklagslógini endurgav Mentamálaráðið
Landsverk fyri at siga, at Løgtingið hevði játtað 523 mió.kr. til at byggja Skúladepilin
við Marknagil fyri, men at játtanin fór øll at verða brúkt í 2017 til at byggja tann skúlan,
sum Løgtingið hevði samtykt í galdandi verklagslóg.

Sambært
Mentamálaráðnum
fóru tær 523 mió.kr. at
verða brúktar í
september 2017.

26,5 mió.kr. vóru til
undirvísingartilfar og
flagtekju.

Sambært Mentamálaráðnum fóru tær 523 mió.kr. at verða brúktar í tíðarskeiðnum fram
til september 2017, og tí bað Landsverk um fíggjarliga heimild til at rinda 86,6 mió.kr.
fyri fíggjarligt útlegg8 samsvarandi kravinum, sum Landsverk hevði mótvegis
arbeiðstakara. Útleggið varð býtt soleiðis, at 30 mió.kr. skulu brúkast frá september í
2017 og 56,6 mió.kr. í 2018.
Í almennu viðmerkingunum til lógarbroytingina varð greitt frá um orsøkirnar til
uppskotið: “Umframt tær 87 mió.kr. mælir Glasir til at hækka verklagslógina við
tilsamans 26,5 mió.kr. til ávikavist undirvísingaramboð og Sedum flagtekju. Talan er
um undirvísingaramboð, sum stovnurin hevur brúk fyri á teimum teknisku
útbúgvingunum, og sum stovnurin ikki metir kunnu flytast frá gamla Tekniska Skúla
Tórshavn til Glasir.”
Í Ll. nr. 141/2017 “um broyting í løgtingslóg um at byggja skúladepil í Tórshavn (Útlegg,
undirvísingaramboð og flagtekja)”9 varð § 1, stk. 3, orðað soleiðis:
8
9

Útleggið skuldi brúkast til at gjalda øðrum arbeiðstakarum fyri arbeiði, ið TG Verk ikki hevði gjørt.
Løgtingsmál nr. 13/2017.
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“Stk. 3. Byggiútreiðslurnar kunnu í mesta lagi verða 636,5 mió.kr., íroknað innbúgv og
útgerð, harav 86,6 mió.kr. verða avsettar til fíggjarligt útlegg hjá Landsverki.” Eisini
varð gildistíðin broytt frá 31. desember 2017 til 31. desember 2018.
Hjálagt lógaruppskotinum er m.a. útrokning frá Landsverki, 26. januar 2017, ið vísir, at
umframt tær 86,6 mió.kr. til “fíggjarligt útlegg”, skulu 19,55 mió.kr. brúkast til maskinur
og útgerð. Viðmerkt er, at upphæddin er fyri tær maskinur, ið ikki rúmast innan fyri
fíggjarligu karmarnar í verkætlanin. Serliga er talan um maskinur og útgerð til Tekniska
skúla. Stórur partur av hesum var, sambært viðmerkingunum, ongantíð við í
upprunaligu verkætlanini.
Viðmerkingar frá Landsverki 9. februar 2017
Landsverk segði í skrivinum “Umbøn um heimild til fíggjarligt útlegg”, at orsøkin, til at
málið varð tikið upp, var, at ósemja hevði tikið seg upp ímillum Landsverk og høvuðsarbeiðstakaran TG Verk. Ósemjan snúði seg um gjald fyri veiting og uppseting av
betongi, stáli og byggiplássi, men eisini um seinkingar, ið skyldast feilum í
prosjektinum.
Landsverk segði seg hava víst aftur stórum parti av krøvum, ið TG Verk hevði sett um
eykagjøld vegna seinkingar í byggingini. Landsverk vísti á, at TG Verk ikki metti seg
hava skyldu til at veita allar tær veitingar, sum prosjektið og tekningarnar fyriskrivaðu.
Landsverk hevði eisini víst aftur krøvum, ið arbeiðstakarin hevði sett, tá ið arbeiðið
steðgaði upp, tí at Lemming og Eriksson høvdu gjørt eina roknivillu í sambandi við
trappurúm, tí Landsverk metti ikki útreiðslurnar vóru gjørdar rætt upp. Landsverk vísti
á, at TG Verk ikki hevði tikið neyðug atlit, sambært ABF06, sum sáttmálin bygdi á, tí
felagið hevði ikki sent tímalønt arbeiðsfólk av plássinum, tá ið arbeiðið varð seinkað.
Landsverk hevði kravt at fingið bankatrygdirnar útgoldnar, fyri at kunna rinda útreiðslur,
ið stóðust av, at stórur partur av arbeiðinum skuldi gerast umaftur.
Í kravinum frá Landsverki vóru dagbøtur á 55 mió.kr., útlegg í bankatrygdum 21 mió.kr.
og trygging hjá AXA 10 mió.kr., tilsamans 86,6 mió.kr.
Krøvini hjá TG Verk vóru sambært Landsverki: Ógoldnar rokningar 22,4 mió.kr.,
manglandi bonus 1,5 mió.kr., mistur vinningur 33,7 mió.kr., eyka útreiðslur til byggipláss 14 mió.kr. og leingjan av trygdum 0,8 mió.kr., tilsamans 72,3 mió.kr.
Landsverk vísti á manglandi gjaldføri, tí avgerðin í gerðarrættinum helst ikki fór at verða
tikin, áðrenn skúlin skuldi takast í nýtslu í 2018.
Landsverk vísti eisini á, at stovnurin fór at seta rættarligt endurgjald fram ímóti
ráðgevanum, tí manglar vóru í prosjektinum frá september 2013. Prosjektið varð
rættað av BIG og góðskutryggjað av Cowi í 2014, áðrenn tað varð sent arbeiðstakaranum.
Í november 2014 varnaðust Landsverk og fakeftirlitið, at feilir vóru í tekningunum. Síðst
í november 2014 boðaði Cowi Landsverki frá, at roknivillur vóru í prosjektinum hjá
undirveitaranum, Lemming og Eriksson í sambandi við trappuveggirnar. Í desember
2014 bað Landsverk BIG melda feilin til sína trygging, og boðaði samstundis frá, at
Landsverk fyrireikaði rættarmál ímóti ráðgevanum.
Sambært Landsverki boðaði TG Verk frá, stutt aftaná at feilurin var staðfestur, at
arbeiðið var steðgað, og at felagið fór at senda fíggjarligt krav til Landsverk, orsakað
av at arbeiðið steðgaði upp, tí at prosjektið skuldi broytast.
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Viðmerkingar frá TG Verk
6. apríl 2017 sendi Mentamálaráðið uppskotið til broytingar av verklagslógini til TG
Verk og bað um viðmerkingar.
20. apríl 2017 sendi TG Verk Mentamálaráðnum viðmerkingar til lógaruppskotið. TG
Verk greiddi frá, at felagið hevði gjørt eina útgreinaða gjøgnumgongd av
lógaruppskotinum, og greinað tað við atliti at veruligu umstøðunum.
TG Verk var ósamt við Landsverki, at upphæddin, ið biðið varð um, var eitt útlegg, men
segði, at tað var ein útreiðsla, og at tørvur fór at vera á meira peningi, til at gjalda
útreiðslur, ið felagið hevði til góðar.
TG Verk vísti á, at Landsverk av gátuførum orsøkum hevði góðtikið eitt 10 mió.kr.
hámark fyri ábyrgdartryggingini hjá ráðgevara.
TG Verk vísti á fleiri orsøkir til, at felagið helt seg fara at fáa viðhald í gerðarrættinum,
m.a. at:







Felagið hevði ikki verið heildar- ella høvuðsarbeiðstakari, sum sambært
teimum merkti, at Landsverk hevði týðandi størri ábyrgd at stýra verkætlanini.
Verkætlanarleiðslan hjá Landsverki hevði verið út av lagi vánalig, og at tað
gjørdi, at neyðugt varð at gera fleiri einstakar sáttmálar, enn ætlað var í útboðstilfarinum.
Óliðugt og ógrannskað prosjekttilfar var orsøkin til, at stórar broytingar máttu
gerast.
Kravið frá Landsverki um dagbøtur var púra ógrundað og bygdi á sáttmálar, ið
ikki innihildu tíðarætlan.
Sakarmálskostnaður á tvísiffraða milliónaupphædd átti at verið tikin við.
Krøv frá Landsverki, sum stóðust av, at Landsverk ikki hevði tryggjað
bygningin ímóti skaðum.

Í útgreinandi viðmerkingum vísti felagið m.a. á, at tað var ósannlíkt, at Landsverk fekk
fult viðhald í sínum kravi, ímeðan TG Verk ikki fekk viðhald í nøkrum parti av sínum
kravi.
TG Verk vísti á, at Landsverk legði dent á dagbótakrav á 55 mió.kr., umframt at tað
skuldi vera TG Verk sjálvt, ið ynskti at broyta trappukjarnurnar frá at vera betongelementir til at verða staðstoypt betong. Sambært TG Verk høvdu tey avvíst hesum
krøvum við skjalfestari replik til gerðarrættin 16. desember 2016, sambært viðlagda
skjali A10.
Á síðu 3 í replikkini sigur TG Verk, at í tíðarskeiðnum, tá ið tilboðini at byggja
Skúladepilin við Marknagil komu inn, og tað vísti seg, at tey vóru munandi hægri, enn
játtanin var, vóru fleiri óbindandi fundir, áðrenn endaligu sáttmálarnir vórðu undirskrivaðir. TG Verk heldur uppá, at uppskotið um at stoypa á staðnum kom frá
Landsverki.
Sambært TG Verk varð neyðugt at býta stórarbeiðstøkurnar enn meira sundur, tí
Landsverk legði trýst á, fyri at seta arbeiðið í gongd, áðrenn umprosjekteringin var
liðug. Tað gjørdi, at TG Verk gjørdi 5 sáttmálar við Landsverk. Felagið vísti á, at kravið
um dagbøtur varð sett fram soleiðis, at tað skuldi verið ein samlaður sáttmáli, men at
tað var ikki veruleikin.
TG Verk segði um roknivilluna hjá Lemming og Eriksson, at Landsverk hevði lovað, at
rættaða prosjektið skuldi verða liðugt innan eina til tvær vikur, men at tað tók fleiri
mánaðir at fáa prosjektið at verða á leið, og enn longri tíð áðrenn neyðugi
effektiviteturin kundi verða á arbeiðsplássinum, orsakað av at tað heilt einfalt ikki var
10

Fylgiskjal A er replik i voldgiftssag C-13984, ið varð viðlagt hoyringsskrivinum.

24

Kap. 2 Útreiðslugongdin

nóg stórt arbeiðsøki, ið byggjast kundi á, harvið vóru møguleikarnir hjá TG Verk at
minka um útreiðslurnar avmarkaðir.
TG Verk upplýsti, at kravið frá Landsverki mótvegis tryggingarfelagnum AXA áljóðandi
10 mió.kr. neyvan var grundað á uppgerð av veruligum kostnaði, men heldur fyri
samlaðu prosjekttryggingina við hámárki á 10 mió.kr. Sambært TG Verk er tað tí
villleiðandi av Landsverki at upplýsa, at roknifeilurin var uppgjørdur til 10 mió.kr.
Sambært TG Verk var tað villleiðandi av Landsverki at pástanda, at “stórir partar av
arbeiðinum skuldu gerast umaftur”, og sambært felagnum sýntist tað, sum at
Landsverk tilætlað vildi geva ta fatan, at TG Verk hevði ábyrgdina av øllum feilum og
manglum. TG Verk helt, at ósemjan um ábyrgdina var sjálv kjarnan í gerðarrættarmálinum, og at tað fór at verða gerðarrætturin, ið skuldi gera av, hvør skuldi ábyrgjast.
Um dagbøtur segði TG Verk, at tað vóru eingi sannlíkindi fyri, at Landsverk fór at fáa
viðhald í krøvunum um dagbøtur, tí tað var einans tann relativt lítla arbeiðstøkan 2.211,
sum hevði eina tíðarætlan.
TG Verk var ósamt við Landsverki, at talan var um útlegg fyri at gera arbeiðið liðugt,
sum TG Verk ikki hevði gjørt liðugt. Heldur var talan um at gera arbeiði, ið manglaðu í
prosjektinum og fyri at halda eykaútreiðslur, sum skyldaðust egnari vantandi stýring og
samskipan.
Sambært TG Verk hevur felagið ikki fingið gjald fyri arbeiði, sum ikki er gjørt. Felagið
legði afturat, at TG Verk hevði ikki biðið um gjald fyri ikki útført arbeiði, og tí mátti
peningur framvegis vera tøkur í teimum arbeiðstøkum, tað var galdandi fyri.
Viðmerkingar frá Landsverki til Mentamálaráðið 9. mai 2017
Landsverk segði í skrivi 9. mai 2017, at Landsverk helt tað vera grundleggjandi skeivt
og óvanligt at senda partsinnlegg frá øðrum parti í einum gerðarrættarmáli til Løgtingið
í sambandi við eina játtanarumbøn.
Landsverk vísti m.a. á, at tað gav Løgtinginum eina einsíðaða og tí ófullfíggjaða mynd
av málinum við bert at lýsa málið frá sjónarhorninum hjá øðrum partinum. Um Løgtingið
skuldi hava partsinnleggið, sum eitt nú replik frá TG Verk, helt Landsverk tað vera eina
villleiðandi og misvísandi mynd, bert at vísa til tað, uttan samstundis at leggja við
fullfíggjað tilfar, sum higartil var lagt fyri gerðarrættin.
Landsverk mælti Mentamálaráðnum staðiliga frá at senda gerðarrættartilfarið frá TG
Verk til Løgtingið. Landsverk legði afturat, at um Mentamálaráðið, hóast frámæli, valdi
at gera tað, so kundi tað gerast neyðugt hjá Landsverki at senda ráðnum eitt sett av
samlaða tilfarinum í gerðarrættarmálinum til at lata Løgtinginum.
Viðmerkingar frá Mentamálaráðnum
Í viðmerkingunum til lógaruppskotið segði Mentamálaráðið seg hava svarað
Landsverki, at ráðið metti seg hava skyldu til at leggja hoyringsskriv við, sum var
móttikið frá einum parti, sum var nógv umrøddur í málinum. Mentamálaráðið kundi ikki
halda upplýsingum aftur fyri Løgtinginum, sum hesin parturin hevði ynskt at lagt fram.
Tí varð tilfarið frá TG Verk lagt við lógaruppskotinum. Annars var Mentamálaráðið samt
við Landsverki um, at tað var ikki í Løgtinginum, at gerðarrættarmálið skuldi viðgerast.
Í viðmerkingum til broyting í verklagslógini vísir Fíggjarmálaráðið í hoyringsskrivi 4. mai
2017, m.a. á, at:
“í lógaruppskotinum verður orðið útlegg nýtt um støðuna, har Landsverk biður um
heimild at halda meirútreiðslur til liðuggerð av skúladeplinum, men har afturgjald av
11

Sambært TG Verk er tað 2.2 Fasader (undtaget HS Hansen glasfasader), undirskrivað 29. oktober 2014.
Sáttmálaupphæddin er 26.842.377 kr.
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somu meirútreiðslum er sett fram sum krøv móti høvuðsarbeiðstakara og
tryggingarfelagi. Hesi krøv eru løgd fyri gerðarrætt, og tískil er óvissa um nær og
hvussu nógv fæst aftur av meirútreiðslunum. Vanliga fatanin av orðinum útlegg er, at
einans tíðarmunur er millum útgjald og afturgjald, men eingin óvissa um tíðarmun og
afturgjald.”
Í áliti sínum 27. september 2017 segði meirilutin í Fíggjarnevndini m.a., at:
“Stundir eru ikki at bíða, til trætan millum byggiharra og arbeiðstakara er avgjørd í
gerðarrættarmálinum, og metir Fíggjarnevndin tí, at tað er rætt at játta peningin sum
fyribils útlegg.”
Meirilutin leggur afturat, at “Henda byggiverkætlan gevur orsøk til, at politiska skipanin
so skjótt sum møguligt fer undir at endurskoða allar mannagongdir í sambandi við
stórar byggiverkætlanir: Útboðshættir, uppgávu- og ábyrgdarbýti, krøv til tryggingar og
eftirlit og so framvegis.
Fíggjarnevndin ivast í, um tað er rætt, at Landsverk frameftir er byggiharri í stórum
byggiverkætlanum, har eitt málaráð er eigari. Fíggjarnevndin heitir á landsstýrið sum
skjótast at viðgera spurningin við atliti at broyta mannagongdir, so at betri samsvar
verður millum uppgávu og ábyrgd, og at leggja fyri Løgtingið frágreiðing um, hvussu
stórar byggiverkætlanir í framtíðini skulu stýrast og skipast, so at vit sleppa undan, at
byggiverkætlanir fara av sporinum, sum í hesum føri.”
Minnilutin tók ikki undir við uppskotinum, ásannandi, at tað framhaldandi var
Landsverk, sum skuldi stýra byggingini, sum byggiharri á Skúladeplinum við Marknagil.
19. oktober 2017 samtykti Løgtingið uppskotið um at broyta upphæddina til 636,5
mió.kr. og at leingja gildistíðina til 31. desember 2018.
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2.2.4

Samandráttur

Í mai 2008 samtykti Løgtingið verklagslógina “Løgtingslóg um at byggja skúladepil í
Tórshavn”. Sambært lógini kundu útreiðslurnar í mesta lagi verða 391 mió.kr.
Verklagslógin bleiv broytt í 2013 soleiðis at byggiútreiðslurnar í mesta lagi kundu verða
515 mió.kr. Í 2016 samtyktið Løgtingið at broyta kostnaðin av byggingini til 523 mió.kr.,
hækkingin var til grøna orku. Í 2017 bað Mentamálaráðið Løgtingið um at hækka
byggikostnaðin úr 523 mió.kr. í 636,5 mió.kr. og at leingja gildistíðina til 31. desember
2018.
Niðanfyri er ein strikumynd, sum vísir nær lógin er broytt, og hvussu upphæddin er
broytt í mió.kr.
Mynd 2.2.1: Verklagslógin í mió.kr.
Verklagslóg
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2.3

Fíggjarlógir

Í § 43, stk. 2, í stýrisskipanarlógini er ásett, at: “Eingin útreiðsla má verða goldin, uttan
at heimild er fyri henni í teirri fíggjarlóg, ella aðrari játtanarlóg, ið er í gildi, tá ið ávíst
verður”, og byggiverkætlanir skulu, eins og aðrar útreiðslur hjá landinum, heimilast við
fíggjarlóg ella eykajáttanarlóg.
Sambært kunngerðini um løgujáttan kann landsstýrismaðurin, við heimild í ásettu
samlaðu løguupphæddini í verklagslógini, gera avtalur, sum hava við sær byggiútreiðslur í komandi fíggjarárum, um so er, at tað er neyðugt fyri at gera skynsamar
sáttmálar við atliti at valda útbjóðingar- og byggiháttinum og treytað av, at tann
samlaða løguupphæddin verður hildin.
Játtanirnar til skúladepilin eru á høvuðskontu 7.23.3.09 “Skúladepil við Marknagil
(løgujáttan)”. Fyrsta árið Løgtingið játtaði pening til Skúladepilin var í 2004. 12
Niðanfyri er ein strikumynd, sum vísir játtanirnar hvørt árið og samanlagdar játtanir fyri
tíðarskeiðið 2007 til 2018.
Mynd 2.3.1: Játtanir í fíggjarlóg, pr. ár í alt.
Játtanir í fíggjarlógum
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2.3.1

Samanløgd játtan frá 2007

Fíggjarlógir fram til 2013

Í mai 2003 varð bygginevnd sett at fyrireika bygging av Skúladepli við Marknagil, sum
skuldi fevna um virksemi hjá Tekniska skúla í Tórshavn og Føroya Handilsskúla.
Í fíggjarlógini 2006 vórðu 4 mió.kr. játtaðar til fyrsta byggistig. Landsstýrismaðurin fekk
við Ll. nr. 62/2006 heimild at veita stuðul sum rentu- og avdráttarfrítt lán til at byggja
skúladepilin. Í fíggjarlógini 2007 var 1 mió.kr. játtað til fyrireikandi arbeiði í sambandi
við byggingina, og í 2008 vóru játtaðar 2 mió.kr. til fyrireikandi arbeiði.
Eftir løgtingsvalið 2008, varð gjørt av, at Studentaskúlin í Hoydølum skuldi verða partur
av verkætlanini, og at verkætlanin skuldi vera eitt alment byggjarí. Í mai 2008 samtykti
Løgtingið verklagslógina13, har ásett er, at skúladepilin skal fevna um Føroya
Studentaskúla og HF-skeið, Tekniska Skúla í Tórshavn og Føroya Handilsskúla í
Tórshavn. Samstundis fór Ll. nr. 62/2006 úr gildi.
12
13

Landsverk roknar tó útreiðslurnar frá og við 2007 at vera fevndar av verklagslógini.
Ll. nr. 43/2008.
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Í fíggjarlógini 2009 játtaði Løgtingið 12 mió.kr. til at fyrireika byggingina. Í 2010 varð
støða tikin til, hvat skuldi byggjast. Mentamálaráðið og dómsnevndin valdu prosjektið
hjá BIG14, og ráðgevarasáttmáli varð undirskrivaður 26. februar 2010.
Talva 2.3.2: Hvussu játtanirnar eru samansettar frá 2007 til 2012:
Ár
2007
Flutt frá síðsta ár
0
Játtan
1.000
Eykajáttan
0
Játtan og eykajáttan tilsamans 1.000
Framflutt og játtað til tilsamans 1.000

2008
2009
2010
2011
0
0
0 2.680
2.000 12.000 23.000 38.500
0 -7.000
0 -2.000
2.000 5.000 23.000 36.500
2.000 5.000 23.000 39.180

2012
25.227
55.000
0
55.000
80.227

t.kr.
2013
75.875
41.500
0
41.500
117.375

Játtanir 2007-2012.

Í 2010 vórðu játtaðar 23 mió.kr. Brúktar vórðu 20.3 mió.kr. Óbrúkta játtanin, 2.680 t.kr.
varð við C.átekning flutt til nýtslu í 2011.
Í 2011 vórðu játtaðar 38,5 mió.kr. Harumframt vórðu 2,68 mió.kr. framfluttar frá árinum
fyri, samlaða játtanin varð tá 41,2 mió.kr. Játtanin varð minkað aftur við 2 mió.kr.,
soleiðis at samlaða játtanin fyri árið varð 39,2 mió.kr. Nýtslan í 2011 varð 14 mió.kr.
Sostatt vórðu 25,2 mió.kr. av teimum játtaðu 38,5 mió.kr. fluttar til árið eftir.

Í 2011 vóru 25,2
mió.kr. av teimum
39,2 mió.kr. fluttar til
árið eftir.

Í 2012 vórðu játtaðar, 55 mió.kr. Harumframt vórðu 25,2 mió.kr. framfluttar frá árinum
fyri, so samlaða tøka játtanin til nýtslu í 2012 var 80,2 mió.kr. Nýttar vórðu 4,4 mió.kr.
Framfluttar vórðu tí 75,9 mió.kr.
Í 2013 vórðu játtaðar 41,5 mió.kr. og saman við teimum 75,9 mió.kr., sum vóru
framfluttar frá árinum fyri, var tøka játtanin 117,4 mió.kr. Nýtslan var 52,5 mió.kr., og tí
vórðu 64,9 mió.kr. framfluttar til 2014.

75,9 mió.kr. vóru
fluttar frá 2012 til
2013.

Á sumri 2013 arbeiddi Mentamálaráðið við ætlanum um at leggja uppskot um
eykajáttan fyri Løgtingið, fyri at fáa játtan til at fara frá at nýta oljufýr til at nýta jarðhita
í Skúladeplinum. Landsverk metti, at kostnaðurin til at gera eina jarðhitaskipan var
umleið 8,85 mió.kr. Neyðugt varð ikki við íløgu í oljufýr fyri 2,05 mió.kr. og sostatt var
hildið, at meiríløgan fór at verða 6,8 mió.kr., sum pláss ikki var fyri innan verandi
løgukarm.

Í 2013 var arbeitt við
at broyta frá oljufýr til
jarðhita.

Eykajáttanin varð tó ikki av nøkrum, og 1. november 2013 skrivaði táverandi
landsstýrismaðurin í mentamálum til aðalstjóran og ein fíggjarfulltrúa, at:
“Vit kunnu ikki seta verkætlanir í verk, sum frá okkara síðu kunnu seinka byggingini og
økja um kostnaðin á skúlanum. Tað hava vit tíverri hvørki pengar ella tíð til. Sjálvt um
meira grøn orka til skúlan hevði verið ein sólskinssøga.”

2.3.2

Fíggjarlógin 2014

Í fíggjarlógini 2014 vórðu játtaðar 85 mió.kr. og saman við teimum 64,9 mió.kr., sum
vórðu framfluttar frá 2013, var tøka játtanin 149,9 mió.kr. Í viðmerkingunum til
fíggjarlógina varð kunnað um, at verklagslógin varð broytt í mars 2013, har
byggikostnaðurin við útgerð, innbúgvi og list varð dagførdur at verða 515 mió.kr.
Roknað varð framvegis við, at 60 mió.kr. skuldu nýtast til útgerð, innbúgv og list.

2.3.3

Fíggjarlóg v.m. 2015

Í viðmerkingunum til fíggjarlógina 2015 vóru somu upplýsingar um kostnað. Harafturat
varð kunnað um, at stig fóru at verða tikin til at selja bygningarnar í Smiðjugerði,
Handilsskúlabygningin og møguliga aðrar bygningar.
Í fíggjarlógini 2015 vóru 155 mió.kr. játtaðar til útreiðslur og 60 mió.kr. til inntøkur.
Útreiðslurnar og inntøkurnar eru settar á hvør sína undirkontu.

14

Bjarke Ingels Group.
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Í Búskaparfrágreiðing II, september 2015, er viðmerkt um “Skúladepil við Marknagil,
søla av bygningum”, at “Ógreitt er, hvat verður gjørt við bygningarnar í Marknagili í ár”.
Um løgujáttanareftirlit 2015 verður sagt, at ein stór orsøk til at roknað varð við
lutfalsliga stórari meirnýtslu innan løgujáttanir í 2015, var, at ivasamt var um til bar at
selja bygningar fyri 75 mió.kr. í 2015, sum ætlað, ella um partar av sølunum vórðu
framdar í 2016.
Handilsskúlabygningurin varð ongantíð seldur. Tríggir av bygningunum hjá Tekniska
skúla vórðu seldir í 2018 fyri 12,8 mió.kr. Tann inntøkan er bókað á høvuðskontu
17.11.1.58 “søla av almennum bygningum”, fjórði bygningurin er ikki seldur.

2.3.4

Fíggjarlóg v.m. 2016

Í sambandi við viðgerð av uppskoti til fíggjarlóg 2016 setti Fíggjarnevndin landsstýrismanninum í mentamálum fleiri spurningar, m.a. um nevndin kundi fáa eina samlaða
frágreiðing um byggiverkætlanir á MMR økinum, og eina langtíðarætlan, sum lá til
grund fyri fíggjarlógaruppskotinum 2016 og frameftir.
Tíðarætlanin sigur, at
skúlin stendur liðugur
á vári 2017.

Fíggjarkarmurin fer at
halda.

Svarið frá landsstýrismanninum var avrit av “serstakari frágreiðing um byggimál”,
herundir status viðvíkjandi Marknagilsdeplinum 26. november 2015. Í frágreiðingini
verður m.a. greitt frá, at avtala var gjørd við TG Verk, soleiðis at arbeiðið helt fram...
sum partur av avtaluni er nýggja arbeiðstíðarætlanin, sum sigur, at skúlin stendur
liðugur á vári 2017. Eisini verður víst á, at “dagførd kostnaðarætlan er send Mentamálaráðnum, sum vísir, at møguligt er at halda fíggjarætlanina, um nakrar sparingar
verða framdar.” Fíggjarkarmurin var tá 515 mió.kr.
Í fíggjarlógini 2016 varð játtanin 41 mió.kr. 80 mió.kr. vórðu fluttar frá 2015 til 2016.
Játtanin varð lækkað 17 mió.kr. við eykajáttan15 6. mai 2016, úr 41 mió.kr. í 24 mió.kr.
Í eykajáttanarlóg16 fyri september 2016 varð skotið upp at hækka játtanina 8 mió.kr. til
hitaskipan. Uppskotið varð ikki samtykt, men ein broyting varð gjørd í verklagslógini
um at hækka samlaða kostnaðin við 8 mió.kr.
Í broytingaruppskoti nr. 1, 28. oktober 2016, mælti Fíggjarnevndin frá at játta pening til
støðlingar, sum tað verður gjørt í játtanini til 7.23.3.09 “Skúladepilin við Marknagil”, har
“8 mió.kr. verða játtaðar, vitandi um, at peningurin ikki verður brúktur í hesum fíggjarárinum. Hetta samsvarar ikki við ásetingarnar í játtanarlógini, har tað framgongur, at
støðlingar eru ætlaðar at nýta, tá ið tað við ársenda vísir seg ikki at vera møguligt at
nýta eina givna játtan í verandi fíggjarári.”
Í Búskaparfrágreiðingini, ið bleiv løgd fram saman við fíggjarlógini fyri 2017, framgongur, at roknað varð við at 42 mió.kr. vórðu stølaðar til Skúladepilin við Marknagil.
Tí var tað eitt brot á játtanarlógina at játta meira pening til hesa verkætlan í verandi ári.
Víst varð til Lm. nr. 68/2014: Grannskoðan av almennum roknskapum, har løgtingsgrannskoðararnir skriva:
“Løgtingið samtykkir at góðkenna landsroknskapin fyri fíggjarárið 2013 við hesum
viðmerkingum, átalum og áheitanum um at fáa viðurskifti í rættlag, sum Landsgrannskoðanin, privatir grannskoðarar og løgtingsgrannskoðararnir vísa á í viðmerkingunum
og í hjáløgdu frágreiðingum.
Serligur dentur verður lagdur á hesi viðurskifti: .....at so stórur partur av løgujáttanunum
ikki verður nýttur í fíggjarárinum, tær eru játtaðar.”
Í broytingaruppskoti nr. 2, til 3. viðgerð av uppskotinum til Lm. nr. 16/2016, sigur
Fíggjarnevndin, at:

15
16

Lm. nr. 110/2015 Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri apríl 2016.
Lm. nr. 16/2016 Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri september 2016.
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“Meirilutin hevur endurmett uppskotið frá landsstýrinum og er komin til ta niðurstøðu,
at umbidna upphæddin á tkr. 8.000 verður ikki játtað. Løgtingsins umsiting er komin
við uppriti, har niðurstøðan er, at játtanin helst er í ósamsvari við játtanarlógina. Sigast
skal, at fyrisitingin hjá Fíggjarmálaráðnum metir, at tað er í lagi, og hevur tikið stig til at
endurskoða játtanarlógina, m.a. í mun til orðingar um støðlingar. Meirilutin eftirlýsir
eina avkláring, so vit í framtíðini sleppa frá ivamálum um, hvussu játtanarlógin skal
tulkast.”

Uppskot um
eykajáttan 8 mió.kr.
varð ikki játtað í 2016.

Broytingaruppskotið varð samtykt 28. oktober 2016.

2.3.5

Fíggjarlóg v.m. 2017

Í fíggjarlógini 2017 vóru játtaðar 95 mió.kr. Framfluttar vórðu 3,9 mió.kr. frá 2016.
Játtanin tilsamans var 98,9 mió.kr.

Í fíggjarlógini 2017
vóru játtaðar 95
mió.kr.

Í eykajáttanarløgtingslóg fyri august 2017-5 játtaði Løgtingið 50 mió.kr. Í
viðmerkingunum stendur, at
“Vegna gerðarrættarmál er neyðugt, at landið leggur út hesa upphædd í 2017.
Ein ósemja hevur tikið seg upp millum byggiharran Landsverk og høvuðsarbeiðstakaran TG Verk í sambandi við byggingina av Skúladeplinum við Marknagil.
Ósemjan snýr seg í høvuðsheitum um gjald fyri veiting og uppseting av betongi, stáli,
rakstur av byggiplássi og seinkingar, ið skyldast feilir í prosjektinum. Málið er lagt fyri
ein gerðarrætt at taka støðu til, men ikki kann roknast við nakrari niðurstøðu um
gerðarrættarmálini fyrrenn eftir 2018. TG Verk hevur sett Landsverki mótkrøv.
Landsverk hevur eisini sett fram krav um útlegg í bankatrygdum fyri arbeiði, sum TG
Verk hevur valt ikki at gera liðugt. Kravið, sum Landsverk hevur sett fram mótvegis
bankatrygdunum, er gjørt upp til at vera 20,97 mió.kr.
Landsverk hevur harafturat gjørt upp, hvussu nógv ein roknifeilur, sum
ráðgevarafyritøkan Lemming & Eriksson hevur gjørt, hevur økt um kostnaðin at byggja
skúlan. Kravið, sum er sent til tryggingarfelagið AXA, er 10 mió.kr.
Hesi krøv saman við dagbótarkravinum mótvegis TG Verki geva íalt 87 mió.kr.
Neyðugt er tí, at Landsverk fær heimild at nýta 87 mió.kr. afturat at byggja liðugt fyri.
Mett verður, at áleið 40 mió.kr. av hesum verða játtaðar í 2017, og áleið 47 mió.kr. í
2018.
Í verandi játtan at byggja fyri og til innbúgv er ikki rúm fyri at endurnýggja tær maskinur,
ið skulu nýtast á verkstøðunum. Verandi maskinur í Tekniska skúla í Tórshavn eru
keyptar brúktar fyri árum síðani og eru tí ikki egnaðar at flyta við inn í nýggja skúlan.
Partur av hesum skal byggjast inn í bygningin, og er neyðugt við játtan til hetta endamál
í 2017.”

50 mió.kr. vórðu
játtaðar við
eykajáttan.

Partur av
eykajáttanini er til
maskinur til Tekniska
skúla.

Sambært Búskaparskipan landsins vórðu 81 mió.kr. brúktar í 2017 (til september).
Tilsamans vórðu 117,62 mió.kr. brúktar í 2017. 31,27 mió.kr. vórðu fluttar til 2018.

2.3.6

Fíggjarlóg v.m. 2018

Í 2018 vórðu játtaðar 63,5 mió.kr. 31,3 mió.kr. vórðu fluttar fram frá 2017, so samlaða
játtanin var 94,8 mió.kr.

Í fíggjarlógini 2018
vóru játtaðar 63,5
mió.kr.

Í uppskoti til eykajáttanarlóg17 6. november 2018 bað landsstýrismaðurin í fíggjarmálum Løgtingið um 18,7 mió.kr. til meirútreiðslur, ið vóru staðfestar undir liðuggerð
av byggiarbeiði og veiting av maskinum og innbúgvi til Skúladepilin. Søkt varð um loyvi
at víkja frá øllum tíðarfreistum sambært Tingskipanini.

6. november varð
biðið um 18,7 mió.kr.
til at gera alt liðugt.

17

Lm. nr. 80/2018.
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Landsstýrismaðurin segði í viðmerkingunum, at nú arbeiðið við Skúladeplinum við
Marknagil er um at vera liðugt má staðfestast, at byggiútreiðslurnar eru størri enn
játtanin til byggingina. Sambært Landsverki er talan um meirnýtslu áljóðandi 18,7
mió.kr., ið er staðfest undir liðuggerð av byggiarbeiði og veiting av maskinum og
innbúgvi.
Meirnýtslan er uppgjørd til (t.kr.)
Játtan
Goldið d.d.
Uppgerð av meirveitingum
Meirnýtsla

636.500
634.854
20.300
18.654

Grundgevingin fyri eykajáttanarumbønini var m.a. at neyðugt var at gera alt arbeiðið
liðugt, fyri at skúlin skuldi fáa endaligt nýtsluloyvi. Serliga var tað uttanumøkið, ljós,
asfaltering, og at økið verður gjørt liðugt, soleiðis at m.a. brandbilar ótarnaðir kundu
koma til.
23. november 2018 skrivaði Mentamálaráðið til Fíggjarnevndina m.a., at í viðgerðini
av málinum ynskti Fíggjarnevndin at fáa eitt samlað yvirlit yvir økta fíggjarliga tørvin í
sambandi við hesa byggiverkætlan. Landsverk metti, at skundmálið kundi útsetast í
tvær vikur, og stovnurin fór beinanvegin í gongd við at fáa eitt samlað yvirlit til vega.
Sambært skrivinum hevði Mentamálaráðið 19. november 2018 fingið svar frá
Landsverki, sum var viðlagt. Í uppgerðini vóru tvey fylgiskjøl. Fylgiskjal A, vísir ein
meirtørv á 1,2 mió.kr., soleiðis at tørvur var á eykajáttan 19,9 mió.kr.
Sambært Mentamálaráðnum vóru í fylgiskjali B “Krøv og ynski, sum vóru komin afturat
t.e. upp til og eftir at skúlin var handaður Mentamálaráðnum og tikin í nýtslu”. Í tí
skjalinum var tørvurin á meirjáttan 26,1 mió.kr., harav 8,9 mió.kr. komu undir
“raðfesting 1”.
Í notati 19. november 2018 til Mentamálaráðið vísti Landsverk á, at samlaða
meirnýtslan, íroknað raðfesting 1, varð 28,75 mió.kr.
Mentamálaráðið mælir í skrivinum 23. november 2018 til at játta 28,4 mió.kr. afturat til
Skúladepilin við Marknagil, 14,3 mió.kr. til staðfestar meirútreiðslur og 14,1 mió.kr. til
øktan fíggjartørv fyri at gera bráðfeingis arbeiði liðug sum skjótast.
Í áliti 4. desember 2018 segði meirilutin í Fíggjarnevndini m.a., at av teimum 18,7
mió.kr., ið biðið varð um, vóru 14,25 mió.kr. longu brúktar. Eisini var nevndin kunnað
um, at tørvur var á 9,7 mió.kr. afturat, og at tað harumframt vóru staðfestir manglar fyri
17,6 mió.kr.
Meirilutin mælti frá at
játta pening, sum
longu var brúktur.

Tó at meirilutin helt, at umráðandi var at fáa umstøðurnar á Skúladeplinum við
Marknagil í trygga legu, ynskti hann ikki at játta pening, sum longu var brúktur.
Meirilutin legði áherðslu á, at peningurin skuldi brúkast í teirri raðfesting, ið var upplýst
í nevndarskjølunum, t.v.s.:




endauppgerð og manglar av verandi arbeiðum fyri í alt kr. 5,65 mió.kr.,
krøv og ynski, sum vóru komin afturat frá skúlanum við raðfesting 1 fyri
tilsamans kr. 7,015 mió.kr., og
arbeiðið at seta upp maskinur til yrkisútbúgvingarøkið fyri kr. 1,5 mió.kr.

Tilsamans gav tað kr. 14,165 mió.kr., sum meirilutin mælti til at játta í eykajáttan.
Meirilutin segði víðari:
“Undir viðgerðini í Fíggjarnevndini er tað komið fram, at tað ikki ber til at staðfesta, um
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tilsamans 46 mió.kr. er endaliga upphæddin, sum skal til fyri at gera verkætlanina lidna.
Tað er í sjálvum sær átaluvert.
Meirilutin heldur, at stýringin av verkætlanini hevur ikki verið nøktandi. Harumframt
tekur meirilutin fyri givið, at landsstýrið setir ítøkilig átøk í verk fyri at tryggja eina
munandi neyvari stýring av byggiverkætlanini, tað ið eftir er av byggitíðini.
Meirilutin tekur tað sum eina sjálvfylgju, at tann sannroynd, at peningur er brúktur í
heimildarloysi, verður kannað, og at ábyrgd verður staðfest. Fíggjarnevndin heldur tað
vera rættast, at løgtingsgrannskoðararnir kanna alla byggiverkætlanina sum skjótast.
Meirilutin vil, at øll tilgongdin í sambandi við byggiverkætlanir hjá landinum verður
endurskoðað beinanvegin, fyrst og fremst leikluturin og uppgávurnar hjá Landsverki,
men eisini tvíbýtta ábyrgdin ímillum byggiharra og byggiánara, í hesum føri
Samferðslumálaráðið og Mentamálaráðið.”
Minnilutin í Fíggjarnevndini tók ikki undir við uppskotinum, ásannandi, at tað
framhaldandi var Landsverk, ið skuldi standa fyri liðuggerðini av Skúladeplinum.
Minnilutin vísti m.a. á, at:
Landsgrannskoðarin hevði í notati frá januar í 2017 til løgtingsgrannskoðararnar um
játtanar- og útreiðslugongdina í sambandi við verkætlanina at byggja Skúladepilin við
Marknagil, staðfest, at - “játtanin til Skúladepilin er latin undir § 7 “Mentamál”.
Mentamálaráðið hevur latið Landsverki ræðisrættin til játtanina, men ábyrgdin fyri, at
játtanin fer at halda, og at borgarin fær tað fyri peningin, sum rindað er fyri, liggur hjá
Mentamálaráðnum.”

Minnilutin tók heldur
ikki undir við
uppskotinum.

Minnilutin vísti m.a. eisini á, at hann:
“ferð eftir ferð hevði gjørt vart við, hvussu støðan hevur verið á Skúladeplinum við
Marknagil, bæði í Fíggjarnevndini og í fyrispurningum/orðaskifti í Løgtinginum, men
ongin hevur latið við seg koma.
...Tá málið varð lagt fyri Løgtingið, upplýstu landsstýrisfólkini í fíggjarmálum og
mentamálum, at “talan hevur m.a. verið um krøv, sum byggimyndugleikarnir hava sett
aftan á, at arbeiðið varð liðugt, og sum tískil skuldu rættast, tí samsvar ikki hevur verið
millum myndugleikakrøv og verkætlanina hjá ráðgevanum.”
Hetta er ikki í samsvari við tað, sum byggimyndugleikin hevur upplýst fyri
Fíggjarnevndini. Tvørtur ímóti hevur byggimyndugleikin, saman við byggiharranum,
verið við til at finna bíligari loysnir enn tær, sum vóru í verkætlanini...”
Broytingaruppskotið frá meirilutanum í Fíggjarnevndini varð samtykt við aðru viðgerð
5. desember 2018.
Undir 3. viðgerð varð uppskot um at beina málið aftur í nevnd samtykt.
Á tingfundi 19. desember 2018 las formaðurin skriv frá uppskotsetaranum, Kristinu
Háfoss, landsstýriskvinnu, har boðað varð frá, at uppskotið varð tikið aftur.

2.3.7

Fíggjarlóg v.m. 2019

Í 2019 eru 14,4 mió.kr. játtaðar til liðuggerð av byggiverkætlanini, Skúladepilin við
Marknagil, og til ymiskar tillagingar í bygninginum, sambært nærri ásettari ætlan.
Sambært viðmerkingunum í fíggjarlógini er tað tann mest átrokandi parturin.
Upp á fyrispurning frá Fíggjarnevndini, um tær 18,7 mió.kr., sum vórðu umbidnar sum
eykajáttan til Skúladepilin við Marknagil vóru endatalið, svaraði Mentamálaráðið 21.
november 2018, at eykajáttanarumbønin væntandi fór at verða størri enn verandi 18,7
mió.kr. Mentamálaráðið hevði heitt á Landsverk um at gera eina endaliga uppgerð av
kostnaðinum, sum Mentamálaráðið tá viðgjørdi saman við Landsverki.
Fíggjarnevndin spurdi, hvør hevði ábyrgdina av, at pengar vóru brúktir í heimildarloysi.
Mentamálaráðið svaraði, at Landsverk var byggiharri í ætlanini og skuldi ansa eftir, at
gingið varð fram, sum ætlað, og at byggiverkætlanin helt seg innanfyri givnar
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fíggjarkarmar. Mentamálaráðið hevði umbiðið bygningin, og var við í tilgongdini fyri at
tryggja, at eingin misskiljing var í hesum høpi - innan fyri ta upphædd, ið var sett av.
Fíggjarnevndin spurdi eisini, hvat pengarnir, sum vóru settir av til flagtekju vóru brúktir
til.
Peningurin ætlaður til
flagtekju var eisini
brúktur.

Mentamálaráðið svaraði, at ráðið hevði fingið upplýst frá Landsverki, at peningurin,
sum var ætlaður til flagtekjuna, ikki var brúktur til nakað ávíst endamál, men at hesin
peningur var partur av samlaðu byggiútreiðslunum, nú tað hevði víst seg at
útreiðslurnar vóru størri enn játtanin til byggingina.
Í álitinum í Lm. nr. 47/2018 “Uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið 2019” segði
minnilutin í Fíggjarnevndini um játtanina til Skúladepilin við Marknagil:
“Hóast allar Føroyar vita, at minst 40 mió.kr. vanta í játtanini til Skúladepilin við
Marknagil og at tað harumframt er ymiskt sum bendir á, at fíggjartørvurin skjótt kann
tvífaldast, er ikki ein króna sett av til Skúladepilin við Marknagil.”
Verklagslógin frá 2008 fór úr gildi 31. desember 2018. 26. februar 2019 hevur
Mentamálaráðið lagt fram uppskot til verklagslóg18, har byggiútreiðslurnar í mesta lagi
kunnu verða 14,4 mió.kr. og lógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er løgd fram og skal
fara úr gildi 31. desember 2019.
Sambært viðmerkingunum er upphæddin ætlað til hesi endamál:




Endauppgerð og manglar av verandi arbeiðum fyri í alt 5,65 mió.kr.
Krøv og ynski, komin afturat frá skúlanum við raðfesting 1 fyri tilsamans 7,015
mió.kr.
Arbeiðið at seta upp maskinur til yrkisútbúgvingarøkið fyri 1,5 mió.kr.

Í viðmerkingunum stendur eisini, at síðani ársskiftið hevur verið arbeitt við at seta
arbeiðir í gongd, sum játtan er veitt til í fíggjarlógini 2019, men innan fyri eitt mark á 10
mió.kr. Sambært Mentamálaráðnum er tað markið fyri, nær verklagslóg skal fyriliggja,
og tí ber ikki til at seta arbeiðir í gongd fyri allar 14,4 mió.kr.
Í apríl 2019 hevur Landsgrannskoðanin fingið kostnaðarmeting frá Landsverki, ið
Landsverk hevur sent Mentamálaráðnum, sum vísir, at 18,2 mió.kr. skulu nýtast afturat
til liðuggerð av prosjektinum, soleiðis at til ber at fáa ein funktionellan skúla og at reka
skúlan so rationelt, sum til ber. Samlaði kostnaðurin í 2019 verður tá 32,6 mió.kr.
Sambært Landsverki eru tvinni atlit tikin í kostnaðarmetingini, t.e. liðuggerð í mun til
sáttmálar og kostnaðarmeting, og atlit, ið tryggja ein skynsaman skúla og rakstur.

18

Løgtingsmál nr. 120/2018: Uppskot til løgtingslóg um at byggja Skúladepilin í Tórshavn lidnan.

34

Kap. 2 Útreiðslugongdin

2.3.8

Samandráttur

Árini 2007 til 2018 eru tilsamans 636,5 mió.kr. játtaðar í fíggjarlógum til verkætlanina,
og verklagslógin, sum fór úr gildi 31. desember 2018, heimilaði 636,5 mió.kr. Í myndini
niðanfyri er ein strikumynd sum lýsir verklagslóg og fíggjarlógir hesi árini.
Mynd 2.3.3: Verklagslóg og fíggjarlógir samanlagt.
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2.4

Hvussu útreiðslurnar samsvara við fíggjarligu
heimildirnar

Frammanfyri hava vit greitt frá um verklagslóg, fíggjarlógir og útreiðslugongdina á
játtanini til Skúladepilin. Spurningurin er so, hvussu útreiðslurnar samsvara við
fíggjarligu heimildirnar í verklagslógini og fíggjarlógunum.

2.4.1

Fíggjarárini 2007-2018

Sambært Búskaparskipan landsins eru í tíðarskeiðnum 2007 til 2018 játtaðar
tilsamans 636,5 mió.kr. Samlaðu bókaðu útreiðslurnar við ársskiftið 2018 eru 695,9
mió.kr.
Talva 2.4.1: Játtan og nýtsla, 2007 til 2018.
Ár
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tilsamans

Játtan
1.000.000
2.000.000
5.000.000
23.000.000
36.500.000
55.000.000
41.500.000
85.000.000
155.000.000
24.000.000
145.000.000
63.500.000
636.500.000

Nýtsla
736.396
1.113.899
5.006.853
20.316.978
13.952.936
4.352.021
52.509.161
136.012.943
88.690.182
100.272.737
117.620.143
155.298.904
695.883.153

kr.
Framflutt
0
0
0
2.680.000
25.227.000
75.875.000
64.866.000
13.853.000
80.163.000
3.890.000
31.270.000
0
-

Umframt samlaðu nýtsluna 696 mió.kr., er Landsverk í einum gerðarrættarmáli við TG
Verk, har TG Verk hevur lagt krav fram um 75 mió.kr. uttan prosessrentu. Landsverk
hevur eitt mótkrav upp á 86,6 mió.kr.
Hesar upphæddir eru ikki við í uppgerðunum og talvunum omanfyri.
Fyri at lýsa, hvussu útreiðslurnar samsvara við fíggjarligu heimildirnar í verklagslógum
og fíggjarlógum, hava vit niðanfyri sett upp strikumynd, árini 2007-2019
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Mynd 2.4.2: Samlað nýtsla, samanborið við verklagslóg og samanlagdari játtan í
fíggjarlóg.

Sum sæst í myndini, er samlaða nýtslan innan fyri fíggjarligu heimildirnar árini inntil
2018. Roknskapartølini eru úr Búskaparskipan landsins, og havast skal í huga, at tá ið
útreiðslurnar eru skrásettar í Búskaparskipanini, kunnu tær hava verið leingi “ávegis”.
Tá ið Landsverk hevur disponerað – ella gjørt avtalur við arbeiðstakarar – kann ganga
rúm tíð, áðrenn útreiðslan sæst í Búskaparskipanini.
Nærri frágreiðing um mannagongdir hjá Landsverk eru viðgjørdar aðrastaðni í hesari
frágreiðing.
Mannagongdin ger, at tá ið rokningar koma fyri arbeiði, er nakað av tíð gingin, síðani
arbeiðini eru gjørd. Tað er ikki óvanligt í byggiverkætlanum. Men um vit hyggja nærri
eftir nýtsluni og samanbera við játtanir og verklagslóg seinastu árini, sæst, at um
broytingar í verklagslóg og eykajáttanir ikki høvdu verið samtyktar, hevði talan helst
verið um meirnýtslu seinastu árini.
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2.4.2

Serligt um fíggjarárini 2016-2018

Niðanfyri er ein talva, sum vísir játtanir í fíggjarlóg, verklagslóg og nýtslu sambært
Búskaparskipan landsins, og býtt á fjórðingsár, seinastu 3 árini.
Talva 2.4.3: Játtanir í fíggjarlógum, játtan í verklagslóg og nýtsla (í kr.):
Kvartal
1.kv. 2016
2.kv. 2016
3.kv. 2016
4.kv. 2016
1.kv. 2017
2.kv. 2017
3.kv. 2017
4.kv. 2017
1.kv. 2018
2.kv. 2018
3.kv. 2018
4.kv. 2018

Játtan
41.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
95.000.000
95.000.000
95.000.000
145.000.000
63.500.000
63.500.000
63.500.000
63.500.000

Játtan
tilsamans
445.000.000
428.000.000
428.000.000
428.000.000
523.000.000
523.000.000
523.000.000
573.000.000
636.500.000
636.500.000
636.500.000
636.500.000

Játtan í
verklagslóg
515.000.000
515.000.000
515.000.000
523.000.000
523.000.000
523.000.000
523.000.000
636.500.000
636.500.000
636.500.000
636.500.000
636.500.000

Nýtsla
15.567.672
34.756.060
15.698.026
34.250.979
22.715.722
32.637.257
25.620.417
36.646.747
17.348.343
18.524.447
54.959.179
64.466.938

Nýtsla
tilsamans
338.259.041
373.015.101
388.713.127
422.964.106
445.679.828
478.317.085
503.937.502
540.584.249
557.932.592
576.457.039
631.416.218
695.883.156

Upprunaliga játtanin fyri 2017 var 95 mió.kr. Við eykajáttanini fyri august 2017, varð
játtanin hækkað 50 mió.kr. Eykajáttanin varð lýst 27. oktober 2017, og tí hava vit tikið
hana við í 4 fjórðingsári.
Myndin niðanfyri vísir eisini samlaðu nýtsluna í kr. sambært Búskaparskipan landsins
árini 2016 til 2019, sett í mun til verklagslógina og samanløgdu játtanirnar í
fíggjarlógum somu ár.
Mynd 2.4.4: Játtanir, verklagslóg og nýtsla 2016-2019.

Fíggjarárið 2017
Sambært verklagslógini, ið var galdandi í oktober 2017, var heimild at brúka 523
mió.kr. til alla verkætlanina. Sambært Búskaparskipan landsins vóru 504 mió.kr.
brúktar 30. september 2017 og 541 mió.kr. við árslok 2017.
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Bæði Mentamálaráðið og Landsverk vóru greið yvir, at fíggingin manglaði. Í frágreiðing
frá samstarvsfundi19 5. september 2017 framgongur, at “d.d. eru um 490 mió.kr.
brúktar. Mett verður, at fígging er tøk fram til 1. nov. 2017”.

Bæði Mentamálaráðið
og Landsverk vistu at
fígging manglaði.

Verklagslógin varð 27. oktober 2017 broytt til 636,5 mió.kr. Sambært almennu
viðmerkingunum vóru 26,5 mió.kr. av hækkingini til ávikavist undirvísingaramboð og
Sedum flagtekju.
Tað er ikki nevnt serskilt í viðmerkingunum, hvussu stór upphæddin til flagtekju er,
men í fundarfrásøgn frá Samstarvsnevndini 3. mai 2017 stendur m.a. um
verklagslógina, at flagtekja (Sedum) fyribils varð mett at kosta 6-7 mió.kr., og at
Landsverk kannaði, um tað bar til.
Fíggjarárið 2018
Sambært frásøgn frá fundi í mars 2018 ímillum Mentamálaráðið og Landsverk kannaði
Landsverk framvegis møguligar loysnir um flagtekju (Sedum).
Í oktober 2018 stendur í fundarfrágreiðing frá Samstarvsnevndini, at peningurin til
flagtekjuna er brúktur til annað arbeiði. Eingin flagtekja er fingin til skúlan, men játtaða
upphæddin er øll brúkt.
Í broytingaruppskotinum til verklagslógina í 2017 stendur í almennu viðmerkingunum,
at sambært útrokningum frá Landsverki skulu, umframt tær 86,6 mió.kr. til fíggjarligt
útlegg, brúkast 19,6 mió.kr. til maskinur og útgerð, serliga til maskinur og útgerð til
Tekniska skúla.

Í oktober 2018 var
allur peningurin
brúktur.
Játtanin til flagtekju
var eisini brúkt.

Við í broytingini av verklagslógini í 2013 vóru 60 mió.kr. til innbúgv. Innbúgvið var ikki
prosjekterað og kostnaðarmett tá, men roknað varð við 13 mió.kr. til fast innbúgv og
maskinur og 35 mió.kr. til leyst innbúgv; restin, 12 mió.kr. var til príshækkan, “veiting í
Føroyum”, ráðgeving og list.
Sambært Fíggjarstýringsskjali frá Landsverki eru 40 mió.kr. av teimum 60 mió.kr., ið
vórðu játtaðar, avsettar til innbúgv og útgerð, tí restin, 20 mió.kr., eru sokallað fast
innbúgv, ið eru við í handverkaraútreiðslunum.
Sambært Búskaparskipan landsins eru 44 mió.kr. brúktar til “útgerð og tól 20” frá 2013
til 2018, harav 42 mió.kr. eru brúktar í 2018. Tá ið keypið av útgerð og innbúgvi eru
bókað hvørt um annað, ber ikki til út frá Búskaparskipan landsins at siga, hvussu stórur
partur av teimum 44 mió.kr. er til tól, og hvussu stórur partur er til innbúgv.
Tó at 60 mió.kr. sambært verklagslógini skuldu brúkast til innbúgv og útgerð v.m., var
øll játtanin brúkt í oktober 2017, harav innbúgv og útgerð sambært Búskaparskipan
landsins vóru keypt fyri 2 mió.kr. Tað ber tí illa til at koma til aðra niðurstøðu, enn at
pengar, ið vórðu játtaðir til innbúgv og útgerð, eisini eru brúktir til annað.
Í eykajáttanarlógini 2017 varð víst á, at tað var ikki rúm fyri at endurnýggja maskinur á
verkstøðunum innan verandi játtan at byggja fyri og til innbúgv, og tí var neyðugt við
eykajáttan, m.a. 19,6 mió.kr. í 2017 til útgerðina.
Sambært Búskaparskipan landsins vórðu flestu sáttmálarnir um keyp av maskinum til
maskindeild og bildeild v.m. gjørdir í februar og mars 2018.
Í § 22, stk, 3 í Ll nr. 42/2009 “um landsins játtanarskipan” er ásett, at í viðmerkingunum
til løgujáttanir skal vera ein frágreiðing um tað ávísa løguarbeiðið, og upplýsingar um
útreiðslurnar fyri alla verkætlanina liðaðar á fíggjarár.
19
20

Millum Mentamálaráðið og Landsverk.
T.e. verkevnið, har útreiðslur til innbúgv og tól eru bókaðar.
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Pengar, ið eru játtaðir
til innbúgv og útgerð,
eru eisini brúktir til
annað.

LANDSGRANNSKOÐANIN

Ivasamt um grundgevingarnar fyri at
biðja um eykajáttan í
2017 eru rættar ella
nóg væl grundaðar.

Landsgrannskoðanin ivast í, um upplýsingarnar og grundgevingarnar fyri at biðja um
eykajáttan í 2017 til útgerð, vóru rættar ella nóg væl grundaðar, tá ið útgerðin ikki varð
bíløgd fyrr enn á várið 2018.

2.5

Niðurstøða

Fíggjarligu heimildirnar til at byggja Skúladepil við Marknagil eru í verklagslóg frá 2008
við seinni broytingum og við fíggjarlógum og eykajáttanarlógum.
Frá 2009 til 2011, vóru 33,7 mió.kr. brúktar til externar prosjektútreiðslur. Fíggjarliga
ramman var 391 mió.kr. sambært verklagslógini frá 2008.
Í 2012 varð arbeiðið at byggja skúladepilin boðið út. Boðini ljóðaðu upp á 547 mió.kr.,
ella 156 mió.kr. hægri enn fíggjarkarmurin. Játtanin at byggja fyri í 2012 var 75,8
mió.kr., tó vórðu einans 4,4 mió.kr. brúktar; meginparturin til prosjektering og
verkætlanarleiðslu.
Í 2013 var tøka játtanin 117,4 mió.kr. Nýtslan var 52,5 mió.kr.
Tá ið prosjektið var tillagað við sparingum, varð verklagslógin hækkað frá 391 mió.kr.
til 515 mió.kr., harav 60 mió.kr. til innbúgv o.a. Verklagslógin varð upprunaliga samtykt,
áðrenn byggiskrá var gjørd v.m. Tí var grundarlagið fyri metingini av kostnaðinum ikki
til staðar.
45,5 mió.kr. vóru brúktar til fyrireiking, prosjektering o.t., áðrenn hakin varð settur í
jørðina í 2013. Tað skuldi tó vísa seg, at ikki long tíð gekk, fyrr enn arbeiðið meira ella
minni steðgaði upp.
Heilt tíðliga í byggitíðini, t.v.s. í 2013 var Fíggjarnevndin áhugað í at vita, um
kostnaðurin fór at halda, um tíðarætlanin fór at halda, um nøktandi byggieftirlit varð
skipað o.a. Mentamálaráðið svaraði nevndini við at vísa til, hvat Landsverk fór at gera
fyri at halda kostnað og tíðarætlan og at tryggja nóg gott eftirlit.
Á sumri 2013 var ætlanin at spara 2,05 mió.kr. við ikki at hava oljufýr í bygninginum,
men heldur at útvega jarðhita fyri 8,85 mió.kr. Ætlanin um at biðja um eykajáttan 6,8
mió.kr. til hesa uppgávuna varð tó av ongum tá.
Í 2014 var tøka játtanin slakar 150 mió.kr. Brúktar vórðu 136 mió.kr.
Í 2015 var tøka játtanin 168,9 mió.kr. Brúktar vórðu 88,7 mió.kr. Í fíggjarlógini var m.a.
viðmerkt, at bygningarnir hjá Handilsskúlanum og Tekniska skúla skuldu seljast.
Handilsskúlabygningurin varð ongantíð seldur. Tríggir av bygningunum hjá Tekniska
skúla vórðu seldir í 2018 fyri 12,8 mió.kr. Tann inntøkan er bókað á høvuðskontu
17.11.1.58 “søla av almennum bygningum”, fjórði bygningurin er ikki seldur.
Í 2016 var tøka játtanin 120 mió.kr. Í mai 2016 varð játtanin í fíggjarlógini lækkað við
17 mió.kr. úr 41 í 24 mió.kr. Saman við framfluttari játtan var nýtslan 100,3 mió.kr.
Í sambandi við viðgerðina av fíggjarlógini fekk Fíggjarnevndin, eftir umbøn, eina
dagførda kostnaðarætlan, sum vísti, at møguligt var at halda fíggjarætlanina, um
nakrar sparingar vórðu framdar.
Í mai 2016 viðgjørdu Mentamálaráðið og Landsverk, at greiða mátti fáast á, hvør grøn
orkuloysn skuldi veljast. Tað kann tykjast misvísandi at lækka játtanina, samstundis
sum arbeitt verður við at leggja størri útreiðslur í prosjektið.
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Í upprunaligu ætlanini var ikki roknað við at hava grøna upphitan av bygninginum.
15. august 2016 var landsstýrismaðurin komin til, at ein jarðhitaskipan var grønasta
loysnin fyri Skúladepilin við Marknagil. Neyðugt var, at fáa materiellu heimildina til vega
at halda eina útreiðslu á 13,4 mió.kr. til eina jarðhitaskipan áðrenn ultimo august,
“annars kundi seinkingin dýrka byggingina og útseta skúlabyrjanina”.
Í oktober 2016 varð upphæddin í verklagslógini broytt til 523 mió.kr., tí grøn hitaloysn
við jarðhita og fjarhita skuldi útvegast til bygningin. Fíggjarnevndin mælti 28. oktober
2016 frá at játta pening til støðlingar. Upphæddin bleiv ikki játtað í fíggjarlógini.
Tó at biðið varð um, at eykajáttanin skuldi viðgerast við undantaki frá tíðarfreistum í
Tinginum í august 2016, vórðu bert slakar 500 t.kr. brúktar til grønar orkuloysnir í 2017
sambært Búskaparskipan landsins.
Okkara niðurstøða er, at umbønin um eykajáttan var ikki grundað á eina veruliga
meting av, at upphæddin til grøna orkuloysn fór at mangla í, fyri at bygningurin kundi
gerast liðugur og hitast við grønari orku. Hækkingin líkist heldur einari umbøn um at
fáa størri likividitet til byggingina.
Tøka játtanin í 2017 var 148,9 mió.kr. Nýtslan var 117,6 mió.kr.
Í eykajáttanarlóg fyri august 2017 játtaði Løgtingið 50 mió.kr. til sokallað útlegg. Tá ið
árið var av, vórðu góðar 31 mió.kr. fluttar fram til 2018.
Í september 2017 kunnaði Landsverk um, at 490 mió.kr. vóru brúktar, og at fígging var
tøk til 1. november 2017.
Í uppskoti 23. august 2017 um at broyta verklagslógina bað Mentamálaráðið Løgtingið
um at hækka byggikostnaðin úr 523 mió.kr. í 636,5 mió.kr., og at leingja gildistíðina til
31. desember 2018. Ráðið metti, at tær 523 mió.kr. fóru allar at verða brúktar í 2017.
Sambært viðmerkingunum til broytingina av verklagslógini hevði Landsverk tørv á 86,6
mió.kr. til “útlegg” til at rinda øðrum arbeiðstakarum samsýningar fyri arbeiði, sum
høvuðsarbeiðstakarin ikki hevði fullført.
Afturat tí bað Mentamálaráðið um 26,5 mió.kr. til undirvísingaramboð til tekniska skúla
og flagtekju.
Útleggið varð býtt soleiðis, at 30 mió.kr. skuldu brúkast frá september í 2017 og 56,6
mió.kr. í 2018.
Løgtingið játtaði 19. oktober 2017 at hækka mestu upphæddina í verklagslógini úr 523
mió.kr. í 636 mió.kr. til útlegg, undirvísingaramboð og flagtekju.
Vísandi til, at allar 523 mió.kr. vóru brúktar, tá ið komið varð til november 2017, og
ásannandi, at ræðisroknskapurin fyri verkætlanina, sum víst aðrastaðni í hesari
frágreiðingini, ikki var fullfíggjaður, er tað mest sannlíkt, at meirnýtslan hevði verið væl
størri í 2017, enn landsroknskapurin vísti, um ikki eykajáttanin varð latin. Afturat tí
vórðu tær 7 mió.kr., sum Tingið játtaði til flagtekju ongantíð brúktar til flagtekju.
Tó at 60 mió.kr. skuldu brúkast til innbúgv og útgerð v.m., vórðu innbúgv og útgerð
sambært Búskaparskipan landsins bert keypt fyri 2 mió.kr. í 2017.
Tað ber tí illa til at koma til aðra niðurstøðu, enn at pengar, ið vórðu játtaðir til innbúgv
og útgerð, eisini vórðu brúktir til annað í 2017. Ivasamt er, um upplýsingarnar og
grundgevingarnar fyri at biðja um eykajáttan til útgerð, vóru rættar ella nóg væl
grundgivnar, tá ið útgerðin ikki varð bíløgd fyrr enn á várið 2018.
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Í 2018 var tøka játtanin 94,8 mió.kr. Sambært Búskaparskipan landsins var nýtslan
155,3 mió.kr., ella ein meirnýtsla 60,5 mió.kr., tó at Landsverk fekk 11 mió.kr. frá
tryggingarfelagnum AXA. Tær 11 mió.kr. vóru partur av upphæddini í eykajáttanini til
útlegg í 2017, t.v.s. at meirnýtslan í 2018 var 71,5 mió.kr.
Í uppskoti til eykajáttanarlóg21 6. november 2018 bað landsstýrismaðurin í
fíggjarmálum Løgtingið um 18,7 mió.kr. til meirútreiðslur, ið vóru staðfestar undir
liðuggerð av byggiarbeiði og veiting av maskinum og innbúgvi til Skúladepilin við
Marknagil. Søkt varð um loyvi at víkja frá øllum tíðarfreistum sambært Tingskipanini.
Tað kann ganga long tíð, frá tí at disponeraðar útreiðslur til eina byggiverkætlan
síggjast í Búskaparskipan landsins. Tað er tí ivaleyst rætt at rokna við, at meirnýtsla
hevði verið í 2016 og 2017, um eykajáttanir ikki høvdu verðið samtyktar.
Í mynd 2.4.2 hava vit víst gongdina í verklagslógini og játtanunum pr. ársfjórðing.
Mest sannlíkt er, at Landsverk hevur havt eina “rullandi” meirnýtslu í fleiri ár, uttan at
tað hevur kunna sæst í landsroknskapinum. Orsøkin til tað er, at sonevnda
“Fíggjarstýringsskjalið”, ið skuldi brúkast til at stýra byggingini, eisini fíggjarliga
partinum, hevur ikki verið brúkt, sum tað skal, seinastu árini. Tað er ivaleyst eisini ein
av orsøkunum til, at so lítið samsvar hevur verið ímillum játtan og nýtslu ein stóran part
av byggitíðini.
Viðvíkjandi 2019
Í 2019 er tørvur á 32,6 mió.kr. tilsamans fyri at gera Skúladepilin við Marknagil lidnan.
Tó at nýggj verklagslóg er í umbúna í 2019, og Løgtingið játtar 32,6 mió.kr. í fíggjarlógini, kemst ikki uttanum, at tað skal síggjast sum ein partur av kostnaðinum at byggja
Skúladepilin við Marknagil. Um sæð verður burtur frá gerðarrættarmálinum, kemur
samlaði kostnaðurin sostatt at verða 728,5 mió.kr., t.e. 92 mió.kr. meira, enn seinasta
verklagslóg heimilaði.
Landsgrannskoðanin er ikki samd við Mentamálaráðið, at tað er heimild til at seta eina
løguverkætlan í verk uttan verklagslóg, við bert at brúka upp til 10 mió.kr. Sambært §
22, stk. 3, í játtanarlógini skal ein frágreiðing vera um tað ávísa løguarbeiðið og
upplýsingar um útreiðslurnar fyri alla verkætlanina, liðaðar út á fíggjarár. Sambært § 3
í K. nr. 83/2011 “um løgujáttan” skulu størri løguverkætlanir upp á 10 mió.kr. ella meira,
gerast við grundarlagi í einari verklagslóg.

21

Lm. nr. 80/2018.
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3 Roknskaparviðurskifti, og mannagongdir
hjá Landsverki
Landsverk er stovnur undir Samferðslumálaráðnum. Landsverk hevur ræðisrætt á
játtanini til Skúladepil við Marknagil (løgujáttan) og hevur soleiðis roknskaparliga
ábyrgd sum stovnsleiðsla. Roknskaparreglugerðin hjá Landsverki fevnir um
roknskaparhaldið á teimum kontum, sum stjórin á Landsverki til eina og hvørja tíð er
stovnsleiðari fyri.

3.1

Bygnaður

Yvirskipað sær bygnaðurin á Landsverki soleiðis út:
Mynd 3.1.1: Yvirskipaður bygnaður hjá Landsverki.

Í hesari frágreiðingini eru stjórin, stjórnardeildin og byggideildin av týdningi.
Bygging ella byggideildin er deildin, sum hevur ábyrgd av allari nýgerð, umbyggingum
ella viðlíkahaldi av bygningum hjá landinum.
Stjórnardeildin hevur um hendi fíggjarstýring, kunningartøkni, HR og aðra fyrisiting.
Stjórnardeildin fyriskipar og samskipar fíggjarstýringina, og hevur eftirlit við, at
innanhýsis og uttanhýsis játtanir halda. Harafturat ráðgevur deildin hinum deildunum
um fíggarlig viðurskifti, mennir fíggjarstýringina, og hevur eftirlit við, at játtanarskipanin
verður hildin22.

Stjórnardeildin fyriskipar og samskipar
fíggjarstýring.

Landsverk hevur greitt frá, at byggideildin stendur sjálv fyri fíggjarstýringini á einstøku
byggiverkætlanunum, meðan stjórnardeildin hevur eftirlit við fíggjarstýringini av
rakstrinum á deildunum og góðkenning av budgettum saman við stjóranum.

Byggideildin stendur
fyri fíggjarstýring av
byggiverkætlanum.

22

Sambært heimasíðuni hjá Landsverki.
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Tá ið Landsverk fær eina uppgávu, sum at byggja ein bygning, verður tilhoyrandi játtan
flutt til Landsverk.
Landsverk skipaði
leiðsluna av byggiverkætlanini við
innanhýsis stýrisbólki.

Til byggiverkætlanina Skúladepilin við Marknagil, skipaði Landsverk leiðsluna við
einum innanhýsis stýrisbólki sum ovastu leiðslu. Í hesum stýrisbólki vóru stjórin,
leiðarin á byggideildini, verkætlanarleiðarin og leiðandi byggileiðari.
Niðanfyri er mynd, sum vísir, hvussu bygnaðurin var skipaður í 2016.
Mynd 3.1.2: Innanhýsis bygnaður í 2016.23

Leiðarin á byggideildini hjá Landsverki var evsti byggileiðari, og hevði fíggjarligu
stýringina um hendi. Undir sær hevði hann verkætlanarleiðara og fakleiðarar á
byggiplássinum, sum skuldu tryggja, at bert varð goldið fyri arbeiði, sum vóru gjørd.
Núverandi leiðsla á Landsverki, hevur greitt frá, at hetta er ikki í tráð við vanligar
mannagongdir hjá Landsverki. Leiðarin á byggideildini hevur evstu ábyrgd av
verkætlanini mótvegis stjóranum á Landsverki. Fíggjarligu stýringina hevur
verkætlanarleiðarin um hendi.

3.2

Roknskaparreglur

Sambært § 5, stk. 1, í roknskaparlógini skulu stovnar gera reglugerð um roknskaparhaldið á stovninum; og sambært stk. 2, skal reglugerðin gerast samsvarandi reglum,
ásettar av landsstýrinum.
Í § 4, stk. 3, í roknskaparkunngerðini er ásett, at aðalráðið skal góðkenna roknskaparreglugerðina, sum skal verða send Gjaldstovuni og roknskapargrannskoðanini til
kunningar.
Roknskaparreglugerðin er frá 2014.

Landsverk hevur eina roknskaparreglugerð frá 2014, sum er góðkend av Fíggjarmálaráðnum24. Í sambandi við grannskoðan okkara í 2017 upplýsti Landsverk, at tey vóru í
holt við at dagføra reglugerðina.

23
24

Kelda: Landsverk.
Tá var Landsverk stovnur undir málsræði hjá Fíggjarmálaráðnum.
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3.2.1

Roknskaparreglugerð hjá Landsverki

Í 2019 hevur Landsverk kunnað um, at roknskaparreglugerðin er partvíst dagførd, og
at tey hava brúkt hana. Landsgrannskoðanin hevur fingið avrit av kladduni til reglugerð,
tó at hon ikki enn er góðkend av aðalráðnum.

Reglugerðin er
partvís dagførd.

Í innganginum verður víst á, at Landsverk er stovnur undir Samferðslumálaráðnum og
virkar sambært reglugerð frá 22. apríl 1998.
Um yvirskipaða fíggjarstýring (pkt. 2), hevur Landsverk ásett í roknskaparreglugerðini,
at leiðslukunning hendir á leiðslufundum 1-2 ferðir um mánaðin og oftari, tá ið líður út
á árið. Stjórnardeildin skal senda áheitan til verkætlanarábyrgdararnar um at dagføra
SEYF25, áðrenn úttrekk verður tikið.
Sambært Landsverki er hendan mannagongd í praksis broytt, so tað eru deildarleiðararnir, sum minna síni fólk á at dagføra kunningina og fíggjaryvirlitið í SEYF.
Fíggjarstýringsskjalið eigur hinvegin til eina og hvørja tíð at vera dagført, um tað verður
brúkt.
Sambært reglunum var ætlanin, at nágreinilig frágreiðing um verkætlanina skuldi vera
við til leiðslufundirnar, og sambært fyriskrivaða leistinum skuldi m.a. vera yvirlit yvir
støðuna á verkætlanini, peninganýtslu restina av árinum, hvussu langt verkætlanin var
komin í mun til tíðarætlanina, og um tíðarætlanin fór at halda. Afturat hesum skuldi
eisini upplýsast á leiðslufundum, nær Fíggjarstýringsskjalið 26 var dagført (tað skuldi
helst vera sama dag, ella dagin fyri fundin), hvussu nógv var brúkt o.a.
Sambært leiðsluni á Landsverki hevur fíggjardeildin ikki verið við í stýringini av fíggjargongdini í verkætlanini, Skúladepil við Marknagil, og deildin fekk heldur ikki innlit í
byggiroknskapin, SEYF ella Fíggjarstýringsskjalið. Stjórin á Landsverki stýrdi
fíggjarliga partinum av Skúladeplinum við Marknagil saman við leiðaranum fyri
byggideildina.
Landsverk hevur kunnað um, at byggideildin fíggjarstýrdi verkætlanini sum vanlig
mannagongd var. Tað neyva og neyðuga innlitið í fíggjarstýringina var ongantíð givið
fíggjardeildini ella hinum deildarleiðarunum á leiðslu- og prosjektstatusfundum. Stjórin
á Landsverki, sum stýrdi fundunum, gjørdi til eina og hvørja tíð av, hvat varð lagt fram
og kunnað um á fundunum.
Í roknskaparreglugerðini hjá Landsverki eru eisini ásetingar fyri útreiðslur í sambandi
við løgujáttanir. Har verður m.a. sagt, at “allar avtalur skulu frammanundan vera
disponeraðar, og at tað skal fyriliggja ein av stjóranum góðkend kostnaðarætlan.”
Okkara gjøgnumgongd av skjalatilfari og okkara samskifti við Landsverk hevur víst, at
langt ífrá allar avtalur viðvíkjandi Skúladeplinum við Marknagil eru disponeraðar í
Fíggjarstýringsskjalinum, so sum fyriskrivað er.
Sambært roknskaparreglugerðini skulu allir sáttmálar og avtalur yvir 300 t.kr.
undirskrivast av stjóranum. Avtalur og sáttmálar millum 100 t.kr. og 299.999 kr. skulu
undirskrivast av deildarleiðara. Sáttmálar undir 100 t.kr. kunnu undirskrivast av
verkætlanarleiðara treytað av, at tað er innan rammurnar av stjóranum góðkendari Akostnaðarætlan27.
Tá ið talan er um ein undirskrivaðan sáttmála til eina góðkenda A-kostnaðarætlan,
kann deildarleiðarin leysgeva upphæddir, ið eru størri enn 300 t.kr.

25

Sí punkt 3.3.1
Sí punkt 3.3.1
27
Ein undirskrivað avtala ella sáttmáli.
26
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Undir brotinum “Kontrollarauppgávan” í roknskaparreglugerðini, stendur:
Týdningurin at hava
fullfíggjað yvirlit yvir
einstøku
verkætlanunum.

“Sum fortreyt fyri at kunna røkja skyldur okkara sum verkætlanarleiðsla fyri byggiharran
er týdningarmikið at hava fullfíggjað yvirlit við teimum einstøku verkætlanunum. Sum
ein eyka trygd fyri verkætlanunum er umráðandi, at eitt hóskandi óheft eftirlit eisini er
við verkætlanunum bæði, tá ið tað snýr seg um búskapar,- byggi- og umsitingarpartin.”
Sum eisini víst á aðrastaðni í hesari frágreiðingini, skuldi Fíggjarstýringsskjalið virka
sum ein týdningarmikil partur av fíggjarstýringini av verkætlanum.
Í verkætlanini, Skúladepil við Marknagil, hevur fíggjardeildin, sum áður víst á, ongan
leiklut havt í eftirlitinum, og harvið hevur einki hóskandi óheft eftirlit verið.

3.2.2

Samandráttur

Landsverk hevur ásetingar í roknskaparreglugerðini frá 2014 um, hvussu byggiverkætlanir verða viðgjørdar roknskaparliga. Eisini eru reglur um, at eitt óheft fíggjareftirlit skal vera v.m., og at kunnast skal regluliga um fíggjarligu støðuna.
Stovnurin hevur eisini reglur, um hvør hevur heimild at leysgeva rokningar.
Reglurnar í roknskaparreglugerðini, um hvussu fíggjardeildin skal kunna leiðsluna um
verkætlanir, hava ikki verið fylgdar í verkætlanini, Skúladepil við Marknagil, og
sambært leiðsluni hevur fíggjardeildin hjá Landsverki onga kunning fingið um byggiroknskapin o.a.

3.3

Verkætlanarleiðsla og fíggjarstýring

Verkætlanarleiðsla er ein samansett og torfør uppgáva, sum krevur, at verkætlanarleiðarin og byggileiðslan hava góð og neyðug amboð.

3.3.1

Amboð at stýra verkætlanum

Landsverk hevur í høvuðsheitum fýra amboð at stýra verkætlanum, tey eru: SEYF,
Fíggjarstýringsskjalið, Journalskipanin og Búskaparskipan landsins. SEYF kann í
stuttum lýsast sum ein leistur at stýra allari verkætlanini eftir. Fíggjarstýringsskjalið
heldur skil á fíggjarliga partinum, hvat er disponerað, og hvat skal rindast. Í
journalskipanini liggja allar avtalurnar, sum eru gjørdar, og í Búskaparskipan landsins
sæst, hvussu nógv er goldið, ella er ávíst til gjaldingar.

SEYF skal stýra
verkætlanum.

Fíggjarstýringsskjalið
er til at stýra
fíggjarliga partinum
av verkætlanum.

SEYF
SEYFskipanin er í høvuðsheitum ein prosjektleistur til stýring av verkætlanum.
Skipanin er eisini ein manualur fyri verkætlanarstýring við amboðum til ymisku
uppgávurnar. Skipanin virkar sostatt sum ein kekklisti yvir uppgávurnar í verkætlanini.
Sáttmálar ella avtalur, sum verða gjørdar fyri eina verkætlan, verða fyrst skrásettar í
SEYF, har tær fáa eintýðugt nummar, og verða síðani skannaðar til journalskipanina.
SEYF er tætt knýtt til Fíggjarstýringsskjalið, og leinki er ímillum báðar skipanirnar.
Fíggjarstýringsskjalið28
Fíggjarstýringsskjalið er krumtappurin í verkætlanarstýringini hjá Landsverki. Skjalið er
býtt í fleiri etapur frá byrjunarskjali til endauppgerð. Herímillum eru fleiri møguleikar at
gera hagtøl, gjaldsætlan, yvirlit v.m. Fíggjarstýringsskjalið er eitt Excel rokniark.
Í “Byrjunarskjal” verður verkætlanin ankrað í kontuplanin hjá Gjaldstovuni. Soleiðis skal
upplýsast í skjalinum, hvat navnið á verkætlanini er, stovnsnummar, stað, endamál og
verkætlanarnummar. Stovnsnummar, stað, endamál og verkætlanarnummar eru
dimensjónir í Búskaparskipan landsins, sum tryggja, at bókingar hjá landinum gerast
28

Sí dømi í fylgiskjali 11.2
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so einsháttaðar sum gjørligt, og tí kunnu brúkast til greiningar, kanningar, sammetingar
o.a .
Ein bókingarvegleiðing er gjørd í einum arki í Fíggjarstýringsskjalinum. Skjalið eitur
“Vegleiðing til fíggjarstýring”. Í skjalinum verður lýst, hvussu útreiðslurnar skulu bókast.
Dimensjónin “útgreining” verður brúkt fyri hvørt verkevni. Verkevni lýsir slag av
útreiðslum t.d. handverkaraútreiðslur, prosjekteringsútreiðslur, fakeftirlit og byggileiðsla, innbúgv, útgerð og tól og útgreining; meðan “útgreining” er ein nágreining av
slagi av arbeiði. Eitt dømi er, at undir Verkevni 1001 “handverkaraútreiðslur” er
útgreining 9512 timburarbeiði, sum verður lýst sum: innveggir, útveggir, klædningur,
gólv, takkonstruktión v.m.
Tá ið Landsverk fer undir eina verkætlan, ger stovnurin kostnaðarætlanir. Fyrst verður
ein fyribilskostnaðarætlan gjørd, har prosjekteraðu útreiðslurnar verða settar í
skiljiblaðið “kostnaðarætlan C”. Kostnaðarætlanin verður gjørd í sambandi við
byggiskránna, og er ein meting av, hvat tørvur er á at gera, áðrenn biðið verður um
játtan.

Ein vegleiðing er til
fíggjarstýring.

Fyrst verður fyribils
kostnaðarætlan gjørd.

Sambært Landsverki er til tíðir neyðugt at gera hesa kostnaðarætlan, innan byggiskrá
er gjørd. Landsverk metir, at tað er ikki heppið at kostnaðarmeta ein bygning innan
tekningar fyriliggja.
Tá ið prosjektuppskotið er gjørt, tilboð eru innheintað, og metingar gjørdar av kostnaði,
verður “kostnaðarætlan B” gjørd. Í hesari fasuni er av avgerandi týdningi, at kostnaðarætlanin heldur seg innan fyri fingnu játtanina.

Nýggj kostnaðarætlan
verður gjørd tá tilboð
eru komin inn.

Tá ið prosjektið ella verkætlanin skal setast í verk at byggja, verður endaliga
kostnaðarætlanin gjørd, “kostnaðarætlan A”, sum byggir á bundnu sáttmálarnar og
gjørdu avtalurnar fyri verkætlanina. Kostnaðarætlanarskjalið er býtt í verkevni, sum er
slagið av útreiðslum, sum knýta seg til verkætlanina. Verkevnini eru:

Endalig kostnaðarætlan verður gjørd, tá
ið sáttmálar og
avtalur eru gjørdar.








handverkaraútreiðslur,
prosjekteringsútreiðslur,
fakeftirlit og byggileiðsla,
intern ráðgeving og leiðsla,
innbúgv, útgerð og tól og
málsettar útreiðslur.

Tá ið “kostnaðarætlan A” er liðug, verður skjalið undirskrivað av verkætlanarleiðara,
stjóranum og deildarleiðaranum á byggideildini, síðani verður kostnaðarskjalið læst fyri
broytingum.
Sambært innanhýsis reglunum hjá Landsverki, sum Landsgrannskoðanin ikki hevur
sæð skrivligar enn, er als ikki loyvt at flyta útreiðslur millum verkevnir; tó kann 15% av
kostnaðinum flytast millum útgreiningarnar undir verkevninum. Gerst tað neyðugt at
gera onkrar broytingar, so skal stjórin á Landsverki og deildarleiðari góðkenna tær.
“Kostnaðarætlan B” og “kostnaðarætlan A” verða síðani samlaðar upp í eitt skjal, sum
verður nevnt Fíggjarstýringsskjal. Í hesum skjali verður einki tøppað inn ella broytt.
Endamálið við skjalinum er at geva verkætlanarleiðaranum yvirlit yvir, hvørjar
upphæddir eru disponeraðar, hvussu nógv er goldið, hvussu nógv er eftir at gjalda, og
hvussu nýtslan sær út í mun til játtanina.
Í einari kollonnu, uttast til vinstru í Fíggjarstýringsskjalinum, eru leinki til øll verkevnini
í nummarrøð. Leinkjað verður til ørk, har smálutirnir í avtalunum eru skrásettir. T.d.
verður leinkjað til verkevni 1001 “handverkaraútreiðslur”.
Í arkinum, nummarmerkt I, eru samlaðu arbeiðstakarasáttmálarnir skrásettir, og
síggjast kann, hvussu nógv av teimum er goldið. Í arkinum sæst sáttmálanummar, ið
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Endalig kostnaðarætlan verður undirskrivað av leiðsluni og
læst fyri broytingum.
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er eitt unikt nummar, sum SEYFskipanin hevur genererað
verkætlanarnummar, árstal, avtalunummar og undirsáttmálanummar.

eftir

regluni:

Endamálið við hesum arki er at halda skil á avtalunum frá SEYF. Eitt undirark, I.I, er til
at halda skil á øllum eykaavtalum frá SEYF. Har er eisini útgreinað yvirlit yvir
eykaarbeiði, prosjektmanglar, prosjektfeilir v.m. Í arkinum I.II verður lagt upp fyri lønarog prísvøkstri soleiðis, at verður prístalið broytt á løn ella tilfari, kemur kostnaðurin fram
fyri hvørja rokning.
Upplýsingar um m.a. avtalur verða fluttar frá SEYF til Fíggjarstýringsskjalið við at tøppa
upplýsingarnar, sum eru í SEYF, inn í tað.
Á sama hátt sum verkevni 1001 verður býtt upp eftir avtalum, eykaavtalum og lønarog prísvøkstri, so eru hini verkevnini greinað út, so til ber hjá verkætlanarleiðaranum
at fylgja við.
Í Fíggjarstýringsskjalinum er eisini gjaldsætlan, har møguleiki er at seta inn ætlan fyri
gjaldingar pr. mánað ella pr. ársfjórðing. Við gjaldsætlanini kann fylgjast við, hvussu
rindast skal fyri tíðarskeið, men eisini fyri hvørt tilboð.
Fíggjarliga endauppgerðin vísir kostnaðarætlan; tað, ið er disponerað, tað, ið er goldið
og munir á goldnum upphæddum fyri hvørt verkevni, umframt byggitøl, sum t.d. eru:
vídd og fermetrakostnaður fyri byggingina.

Tá ið rokningar verða
bókaðar/goldnar,
síggjast tær sum
nýtsla í BSL.

Búskaparskipan landsins
Landsverk brúkar Búskaparskipan landsins sum bókhaldsskipan til innkomnar
rokningar. Innkomnar rokningar verða lisnar inn í skipanina, váttaðar og bókaðar. Tá
ið rokningarnar eru bókaðar, síggjast tær í Búskaparskipanini, og tá ið tær verða
goldnar, síggjast tær sum nýtsla ella útreiðsla.
Verkætlanarnummurini í Fíggjarstýringsskjalinum verða stovnað í Búskaparskipan
landsins, og allar rokningar verða bókaðar uppá verkætlanarnummar.
Fíggjarstýringsskjalið lesur hvønn dag goldnu rokningarnar inn frá Búskaparskipanini,
og soleiðis er eitt dagført yvirlit í Fíggjarstýringsskjalinum.
Journal
Avtalurnar, sum verða stovnaðar í SEYF, verða skannaðar og lagdar í journal.
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3.3.2

Flyting av upplýsingum millum SEYF og FSS og BSL

Mynd 3.3.1: Verkgongdir.

SEYF og Fíggjarstýringsskjalið
Sáttmálar og avtalur verða skrásettar í SEYF, so hvørt tey verða undirskrivað, og fáa
eitt eyðkennisnummar kallað dispositiónsnummar. Dispositiónsnummarið hevur ellivu
siffur: verkætlanarnummarið, sum verkætlanin er skrásett við í Búskaparskipan
landsins, sum er fýra talstavir, árstal við tveimum talstavum, tvey siffur til avtalu og trý
siffur markað til raðtøl fyri hvørja undiravtalu. Sostatt fær hvør avtala eitt eintýðugt
nummar.
Eftir at sáttmáli ella avtala er skrásett í SEYF og skannað og send til journal, verða
fíggjarligu upplýsingarnar tøppaðar inn í Fíggjarstýringsskjalið saman við dispositiónsnummarinum. Sostatt sæst altíð í Fíggjarstýringsskjalinum, hvussu nógv av játtanini er
brúkt, og hvussu nógv er eftir. Sambært Landsverki er reglan tann, at disponeringstíðspunktið er, so skjótt, sum mann er klárur yvir, at útreiðslan skal haldast. Í fleiri førum
kann verða neyðugt at disponera, innan avtalan er undirskrivað. Hetta so, at man ikki
hevur møguleika at gera fleiri smærri avtalur, meðan man samráðist um eina stóra
avtalu.

Avtalur skulu
skrásetast í SEYF.

Fíggjarligu upplýsingarnar í SEYF
verða tøppaððar í
Fíggjarstýringsskjalið.

Búskaparskipan landsins og Fíggjarstýringsskjalið
Úr Búskaparskipan landsins verður dagliga gjørt eitt úttrekk av øllum bókingunum á
verkætlanini, sum leggur seg í eitt skiljiblað ella ark, sum eitur bókingar. Endamálið er,
at kunna samanbera bókingarnar í Búskaparskipan landsins, og sum er “forbrúk”, við
tær dispositiónir, sum verkætlanarleiðarin hevur gjørt.
Avstemman millum SEYF og Fíggjarstýringsskjalið
Landverk hevur greitt frá, at eingin skipað og skjalfest eftirkanning ella avstemman
hevur verið ímillum SEYF, Fíggjarstýringsskjalið og Búskaparskipan landsins í tíðarskeiðnum, meðan Skúladepilin við Marknagil hevur verið í gerð. Validering av
innlesingum úr Búskaparskipan landsins er ikki gjørd, og stemmað er ikki av millum
disponering og útgjøld. Landsverk hevur eisini greitt frá, at stemmað er ikki av millum
Fíggjarstýringsskjalið og SEYF.
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Treytin, fyri at fíggjarstýringsskjalið er
álítandi, er at alt
verður skrásett.

SEYF, Fíggjarstýringsskjalið og innaneftirlit
Landsverk hevur greitt frá, at fyri at Fíggjarstýringsskjalið skal rigga sum
stýringsamboð, skulu allar neyðugar upplýsingar vera tøppaðar inn í arkið, frá tí at
verkætlanin byrjar. Harumframt er tað ein fortreyt, fyri at Fíggjarstýringsskjalið kann
rigga, at tað er eitt einstakt skjal, sum allar upplýsingar um verkætlanina verða settar
í.
Landsgrannskoðanin hevur við stakroyndum kannað nakrar sáttmálar og nakrar
avtalur frá fýra veitarum fyri at vita, um tær eru skrásettar við avtalunummari í SEYF,
og um sáttmálarnir og avtalurnar kunnu síggjast aftur í Fíggjarstýringsskjalinum.
Sáttmálarnir og avtalurnar eru frá tíðarskeiðnum 2014 til 2018.
Dispositiónsnummar
51431904002
51431411000
51431711000
51431603001
51431410003
51431410000
51431410004
51431410005
51431410007
51431410008
51431410009
51431410010
51431410011
51431410012
51431410008
51431410014
51431410017
51431410141
51431410082
51431410106
51431410102
51431410127
51431410001
17
51431802000
51431824000
51431822000
51431805000

Dagfesting

Veitari

11-06-2018
18-09-2014
21-12-2017
14-11-2017
03-02-2015
18-09-2014
03-02-2015
03-02-2015
03-02-2015
24-02-2015
31-04-2015
31-04-2015
01-04-2015
01-04-2015
24-02-2015
13-04-2015
08-09-2015
26-10-2018
02-05-2018
11-05-2018
09-05-2018
26-10-2018
03-02-2015
Na
08-01-2018
16-01-2018
26-01-2018
08-01-2018

Anskar Hansen
Brøndum A/S
Spf Kyster
Anskar Hansen
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Demich P/f
Maskinhandilin Sp/f
Maskinhandilin Sp/f
Maskinhandilin Sp/f
Skálafjarðar
málingahandil Sp/f

Finst í
SEYF
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja

Finst í FSS
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Stakroyndirnar vísa, at fleiri av gjørdu sáttmálunum og fleiri avtalur eru ikki skrásett í
SEYF, og aðrir sáttmálar og avtalur eru ikki skrásett í Fíggjarstýringsskjalinum.
Uppaftur aðrir sáttmálar og avtalur eru hvørki skrásett í SEYF ella í Fíggjarstýringsskjalinum. Stakroyndir eru tiknar av sáttmálum, sum vórðu gjørdir, tá ið byrjað varð at
byggja, og tá Skúladepilin við Marknagil var um at verða liðugur.
Sambært Landsverki ber ikki til at staðfesta, um allir sáttmálar og avtalur, sum eru
gjørd fyri Skúladepilin við Marknagil, eru skrásett í SEYF.
Einki skrásett í skjalið
síðani mai 2018.
Ivasamt um allar
avtalur eru í
skjalinum.
Farið var til at brúka
fleiri fíggjarstýringsskjøl.

Sambært Landsverki er einki skrásett síðani í mai 2018, og ivasamt er, um allar avtalur
eru settar í skjalið.
Landsverk hevur greitt frá, at við tíðini varð Fíggjarstýringsskjalið, har allar fíggjarligar
upplýsingar um verkætlanina skuldu liggja, minni og minni brúkt til verkætlanina,
Skúladepilin við Marknagil. Farið varð heldur yvir til at hava eitt Fíggjarstýringsskjal fyri
hvørja enterprisu (fakleiðara). Sostatt skuldi verkætlanarleiðarin gera sær yvirlit yvir
støðuna við at ganga ígjøgnum fleiri Fíggjarstýringsskjøl heldur enn bert tað eina, sum
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var gjørt til endamálið. Tað er ein orsøk til, at verkætlanarleiðslan misti takið á
fíggjarstýringini á várið 2018.
Sjálvt Fíggjarstýringsskjalið er eitt Excel rokniark, sum Landsverk hevur gjørt.
Landsverk hevur greitt frá, at tað ber ikki til at fáa søguligar upplýsingar úr skjalinum,
tí so hvørt sum broytingar verða gjørdar, verða tær skrivaðar niður yvir gomlu
upplýsingarnar, sum tá hvørva. Tí ber bert til í avmarkaðan mun at síggja, hvørjar
broytingar eru gjørdar í skjalinum yvir tíð.

Fíggjarstýringsskjalið
er eitt rokniark.

Grundleggjandi partar av Fíggjarstýringsskjalinum, sum t.d. verkevnini, upphæddirnar
og arkið “fíggjarstýring” verða ikki goymd við ásettum millumbilum, ella tikin út sum
PDF ella líknandi, sum skjalprógv fyri broytingum. Tað ber sostatt ikki til at endurskapa
eina støðu, sum hon var eitt ávíst tíðspunkt.
SEYF er viðgjørt í sambandi við váðameting av dátutilfeingið hjá stovninum.
Váðametingin er seinast dagførd 14. apríl 2018.
Landsgrannskoðanin hevur ikki sæð nakað innanhýsis skjal, vegleiðing ella líknandi,
sum greiðir frá, hvussu skjalið skal goymast ella í aðrar mátar handfarast, ella hvørjar
mannagongdir eru, tá ið arbeitt verður við Fíggjarstýringsskjalinum. Tó finst ein
nágreinilig vegleiðing til, hvussu Fíggjarstýringsskjalið skal útfyllast.

Vegleiðing vantar.

Landsverk hevur ikki sett í verk innaneftirlit, sum kann tryggja, at upplýsingarnar í
SEYF, Fíggjarstýringsskjalinum og Búskaparskipan landsins eru tær somu. Landsverk
hevur ikki grundfest umsitingina av SEYF og Fíggjarstýringsskjalinum í roknskaparreglugerðini ella í innanhýsis handbók. Tað hevur óivað ført við sær, at upplæringin í
umsitingini av Fíggjarstýringsskjalinum av skiftandi verkætlanarleiðarum ikki hevur
verið til staðar.29

Innaneftirlit tryggjar
ikki SEYF.

3.3.3

Samandráttur

Landsverk hevur í høvuðsheitum fýra amboð at stýra verkætlanum, tey eru: SEYF,
Fíggjarstýringsskjalið, Journalskipanin og Búskaparskipan landsins. Fíggjarstýringsskjalið skal brúkast til at halda skil á fíggjarliga partinum, hvat er disponerað, og hvat
skal rindast, og í Búskaparskipan landsins ber til at síggja, hvussu nógv er goldið, ella
er ávíst til gjaldingar.

Stýringaramboð.

Landsverk hevur ikki í nóg stóran mun brúkt Fíggjarstýringsskjalið. Ein av treytunum
fyri at Fíggjarstýringsskjalið skal kunna nýtast sum stýringaramboð er, at allar
upplýsingar um verkætlanina verða settar í skjalið. Okkum kunnugt er einki skrásett í
eitt samlað Fíggjarstýringsskjal síðani mai 2018, og ivasamt er, um allar avtalur eru
settar í skjalið.

Fíggjarstýringsskjalið
ikki brúkt.

Landsgrannskoðanin heldur, at tað er ein av orsøkunum til at verkætlanarleiðslan misti
takið á fíggjarstýringini í 2018.
Eftir tí sum Landsgrannskoðanin hevur sæð, hevur Landsverk ikki tryggjað, at SEYF
og Fíggjarstýringsskjalið hava verið umfatað av innaneftirlitinum á stovninum.

3.4

Ræðisroknskapur

Landsverk hevur greitt frá, at allar avtalur hjá einari og hvørjari verkætlan verða
skrásetttar í SEYF, tá avtalurnar verða gjørdar. Tá ið avtalan síðani verður tøppað inn
í Fíggjarstýringsskjalið, veit verkætlanarleiðarin, hvussu nógvur peningur er eftir at
brúka. Gjørdu avtalurnar fara eina ferð at føra við sær eina útreiðslu, men tað nýtist
29

Landsverk hevur víst á, at síðani januar 2019 er innaneftirlit sett í verk, sum fangar, um disponeringar ikki
verða gjørdar.
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ikki at verða í sama ári, sum avtalan er gjørd. Sostatt er landskassin bundin til eina
ferð í framtíðini at rinda avtalaðu upphæddina.

3.4.1

Viðgerð av rokningum

Landsverk avtalar veitingarnar við arbeiðstakararnar, sum – tá ið arbeiðið er gjørt, ella
partvíst gjørt – senda rokningar til Landsverk. Tá ið rokningarnar koma til Landsverk,
verða tær sendar umvegis leiðaran á byggideildini til verkætlanarleiðaran, sum sendir
víðari til byggileiðaran (sí mynd niðanfyri).
Mynd 3.4.1: Viðgerð av rokningum.

Eru rokningar størri enn 300 t.kr. skal stjórin góðkenna tær. Men er rokningin partur av
einum sáttmála, sum stjórin longu hevur góðkent, góðkennur verkætlanarleiðari
upphæddina.
Rokningar, sum eru váttaðar, konteraðar og leysgivnar, síggjast í Leiðslukunningarskipanini. Tær rokningar, sum ikki fáa aðra bókhaldsliga viðgerð, enn at verða innlisnar
í rokningarverkgongd, verða liggjandi har. Hesar rokningar kunnu síggjast í
Búskaparskipan landsins, men verða ikki taldar við í nýtsluna, ella á annan hátt gjørdar
sjónligar í landsroknskapinum.

3.4.2

Disponeringar

Sambært § 6 í Roknskaparkunngerðini skal roknskaparskrásetingin leggjast soleiðis
til rættis, at skrásetingar eftir tørvi kunnu gerast av upphæddum viðvíkjandi avtalum og
skyldum, sum seinni føra við sær inntøkur ella útreiðslur í verandi ella komandi
fíggjarárum.
Skipanin, við SEYF og Fíggjarstýringsskjalinum, sum Landsverk hevur gjørt, tekur
hædd fyri at skráseta allar avtalur, sum seinni føra við sær útreiðslur. Í SEYF verða
allar avtalur skrásettar og í Fíggjarstýringsskjalinum verður skrásett, hvønn fíggjarligan
týdning tær fara at fáa fyri verkætlanina.
Upplýsingar eru til
staðar at gera ein
ræðisroknskap.

Upplýsingarnar til ein ræðisroknskap eru sostatt til staðar, um Fíggjarstýringsskjalið
verður brúkt rætt.
Fyri eina verkætlan merkir ein hóskandi ræðisroknskapur, at verkætlanarleiðari til eina
og hvørja tíð sær, hvussu nógvan pening verkætlanin hevur eftir at byggja fyri. Fer
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peningur at mangla, kann verkætlanarleiðarin í góðari tíð boða frá tí og vísa til
orsøkirnar fyri, hví so er. Tað hevur týdning fyri útreiðslustýringina. Í Fíggjarstýringsskjalinum ber til at samanbera kostnaðarætlan við staðfesta útreiðslu og soleiðis skipa
eitt yvirlit yvir nýtsluna. Ein kostnaðarætlan er grundað á tær avtalur um bygging, sum
Landsverk hevur gjørt, meðan staðfest útreiðsla er kostnaðurin higartil.
Í landsroknskapinum síggjast allar útreiðslur, sum eru goldnar, bæði rokningar sum
eru greiddar til útgjaldingar, og rokningar sum eru innlisnar men ikki bókaðar. Tað
tilsamans er nýtslan.
Ein stovnur bindur landið til eina komandi útreiðslu, tá ið stovnurin biður um at fáa eitt
arbeiði gjørt, og avtalar við ein arbeiðstakara um at gera arbeiðið. Útreiðslan kann falla
í tí árinum, avtalan er gjørd, men kann eisini falla í seinni árum. Vanliga hevði
mannagongdin verið at sett upphæddina av, so peningur var tøkur, tá ið upphæddin
fall til gjaldingar. Men tá ið talan er um byggiverkætlanir, er kunningin ikki skipað á
sama hátt.
Upplýsingarnar um disponeringar eru til í fíggjarstýringsamboðunum hjá Landsverki,
men disponeringarnar verða ikki latnar Gjaldstovuni, sum partur av landsroknskapinum.
Landsgrannskoðanin heldur, at ræðisroknskapurin, har avtalur og skyldur verða
skrásettar er partur av landsroknskapinum. Skuldi tað hent seg, at t.d. ein
byggiverkætlan gerst dýrari enn mett, og tørvur verður á at játta stórar upphæddir til
verkætlanina, áttu hesar upplýsingar at verði kunnaðar Løgtinginum beinanvegin.

Landsgrannskoðanin
heldur, at ræðisroknskapur er partur av
landsrokniskapinum.

Ein avleiðing av, at disponeringar í sambandi við stórar verkætlanir ikki eru partur av
landsroknskapinum, er, at Løgtingið ikki í nóg góðari tíð fær boð um, at kostnaðurin fer
ikki at halda. Tá er hugsandi, at meirnýtslan kann ávirka løgukarmin.

Disponeringar í
sambandi við stórar
verkætlanir eru ikki
partur av landsroknskapinum.

Ein trupulleiki, sum kann stinga seg upp, tá ið dispositiónir ikki verða skrásettar í
roknskapinum, er, at samlaða nýtslan gerst størri, enn tað, ið er játtað til verkætlanina.
Samlaða nýtslan er tað, sum er goldið og rokningar ávegis saman við tí, sum er
disponerað.
Fylgjurnar, av at ræðisroknskapurin fyri Skúladepilin við Marknagil ikki hevur verið
dagførdur, eru serliga sjónligar í 2017 og 2018, tá ið nýtslan fór langt upp um tað, sum
Løgtingið hevði játtað.
Fyri at vísa, hvussu stóra ávirkan tað hevur, hava vit í talvuni niðanfyri sett upp, hvussu
karmarnir til løgur, samlaða løgujáttanin og nýtslan til Skúladepilin við Marknagil hava
verið:
mió.kr.
Ár

2017
2018

Játtanarkarmar til
løgur

Játtan í
Fíggjarlóg

Karmar til
mentamál

Játtan til
mentamál

Samlað
nýtsla til
løgur

Nýtsla til
løgur,
mentamál

Játtan til
Skúladepilin

Nýtsla
Skúladepilin

280
330

300
462,7

97,3
22,8

138,7
121,4

316,6
443,7

128,5
170

117,6
94,8

117,6
155,3

Í uppskoti til samtyktar um játtanarkarmar í løgtingsfíggjarlógini fyri 2017 30 var
løgukarmurin ásettur at vera 280 mió.kr. Til mentamál var karmurin 97,3 mió.kr., men
nýtslan hjá mentamálum til løgur var 128,5 mió.kr.
Í 2018 vóru karmarnir til løgur31 330 mió.kr. Til mentamál var karmurin 22,8 mió.kr., og
nýtslan var 170 mió.kr.

30
31

Lm. nr. 106/2015.
Lm. nr. 130/2016.
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Samlaðu løgujáttanirnar í fíggjarlógini 2017 vóru 300 mió.kr., harav 138,7 mió.kr. vóru
til mentamál, (61,5 mió.kr. vóru fluttar fram frá eldri árum). Í 2018 vóru samlaðu
løgujáttanirnar 462,7 mió.kr., harav 121,4 mió.kr. til mentamál.
Í 2017 var nýtslan til Skúladepilin við Marknagil 117,6 mió.kr., og í 2018 var hon 155,3
mió.kr.

3.4.3

Samandráttur

Rokningar, sum ikki eru bókaðar, verða ikki taldar við í nýtsluna. Tað ger, at veruliga
nýtslan er ikki sjónlig sum útreiðslur í Búskaparskipan landsins.
Møguligt er at hava upplýsingar um disponeringar í fíggjarstýringsamboðunum hjá
Landsverki, men sjálvt um tær høvdu verið fullfíggjaðar í verkætlanini, Skúladepilin við
Marknagil, verða tær ikki latnar Gjaldstovuni, sum partur av landsroknskapinum.
Landsgrannskoðanin heldur, at um ræðisroknskapurin hevði verið brúktur, sum ásett í
roknskaparreglunum, og sum ætlanin var við honum í byrjanini av byggingini av
Skúladeplinum við Marknagil, so hevði politiska skipanin verði nógv betur kunnað um
fíggjarligu støðuna hjá verkætlanini.
Hevði ein fullfíggjaður verkætlanarroknskapur verið partur av kunningini til
landsstýrismannin og til Løgtingið, kundi verði sloppið undan, at støðan viðvíkjandi
meirnýtslu bleiv so ógreið.

3.5

Niðurstøða

Kostnaðir verða ikki skrásettir í landsroknskapinum, fyrr enn teir eru leysgivnir og
bókaðir í Búskaparskipan landsins.
Tá ið útreiðslur verða disponeraðar, áttu tær, sambært innanhýsis mannagongdunum
hjá Landsverki, at verði skrásettar í teirra fíggjarstýringsskipan.
Kanningin hjá Landsgrannskoðanini vísir, at í sambandi við verkætlanina Skúladepil
við Marknagil hevur Landsverk ikki brúkt fíggjarstýringsskipanina nøktandi, og tí hevur
ikki verið gjørligt at sæð eitt samlað yvirlit yvir, hvat er “disponerað” av játtanini. Tað
ber tí heldur ikki til at fylgja við frá disponering til landsroknskap.
Landsverk hevur í fleiri ár arbeitt við einari skipan til búskaparliga stýring av
verkætlanum. Skipanin var ikki endaliga klár, tá ið byggingin av Skúladeplinum við
Marknagil fór í gongd, men skipanin bleiv kortini brúkt. Skipanin er fýra amboð: SEYF,
Fíggjarstýringsskjalið, Búskaparskipan landsins og journalskipanin.
Fyritreytin, fyri at skipanin kann fungera, er, at allir sáttmálar og avtalur, sum Landsverk
ger, skulu uttan drál skrásetast í SEYF og síðani í Fíggjarstýringsskjalinum. Tað er ikki
gjørt.
Heldur enn at hava eitt skjal sum sankar saman allar upplýsingarnar um arbeiðstøkur,
sáttmálar og avtalur fyri byggjaríið, so er talan um, at hvør byggileiðari hevur havt sítt
Fíggjarstýringsskjal at stýra eftir. Hetta førdi við sær, at Fíggjarstýringsskjalið, sum
skuldi vera meginstýringsamboðið, misti sín týdning. Torført hevur verið at hildið skil
á, hvat er brúkt uppá verkætlanina – tí veruliga kostnaðinum – og tískil hevur kunningin
um kostnaðin, til avvarandi myndugleikar, í besta føri verið ivasom.
Landsverk hevur heldur ikki formliga ankrað skipanina – SEYF og Fíggjarstýringsskjalið – í innanhýsis mannagongdirnar á stovninum við t.d. innanhýsis reglum um
skipanina ella lýst økið og ynskini um nøktandi fyrisiting í roknskaparreglugerðini.
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Samanumtikið hevur verkætlanarstýringin als ikki verið partur av innaneftirlitinum á
stovninum, og verður hon tí heldur ikki stuðla tann vegin.
Ein góður verkætlanarroknskapur átti bæði at víst, hvat nýtslan er sambært
Búskaparskipan landsins (t.e. rokningar sum eru bókaðar), og hvørjar upphæddir eru
disponeraðar (ræðisroknskapur).
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4 Gerðarrættarmál
Løgtingsgrannskoðararnir ynsktu at fáa lýst, hvussu gerðarrættarmál verða skrásett í
Búskaparskipan landsins og í landsroknskapinum.
Í notati til løgtingsgrannskoðararnar 26. januar 2017 umrøddi Landsgrannskoðanin
m.a. roknskaparligu viðgerðina av krøvunum. Samlaðu krøvini frá TG Verk vóru tá
komin upp á 72,3 mió.kr.

Krøv frá TG Verk.

Kravið frá TG Verk, sum tað er lýst í replik 16. desember 2016, er víst sundurgreinað
í talvuni niðanfyri:
Talva 4.1: Krøv frá TG Verk
mió.kr.
Krøv frá TG Verk
1. Ubetalte fakturaer pr. 30.11.2016
2. Heraf betalt i h.t. aftale 20.11.2015
3.
4.
5.
6.

Restbonus
Meromk. og mistet fortjeneste (revideres)
Forøgede byggepladsomk. (revideres)
Forøgede omkostninger til sikkerhedsstillelse
Samlað krav u/MVG

35,8
13,5
22,4
1,5
33,7
14,0
0,8
72,3

Sambært Landsverki boðaðu tey TG Verk frá, at meginparturin av krøvunum kundi
vísast aftur, vísandi til galdandi sáttmála og avtalugrundarlag, t.e. ABF06 um
seinkingar og prosjekt.
Í umbønini 9. februar 2017 um at broyta verklagslógina bað Landsverk um 86,6 mió.kr.,
til “fíggjarligt útlegg”. Talan var tá um at rinda øðrum arbeiðstakarum fyri at gera
arbeiðið, ið TG Verk skuldi havt gjørt. Tað var sama upphædd, ið Landsverk hevði sett
fram mótkrav um til TG Verk.
Sambært umbønini vóru krøvini, ið Landsverk hevði sett fram mótvegis TG Verk og
tryggingarfelagnum AXA:
Talva 4.2: Krøv frá Landsverki
mió.kr.
Krøv frá Landsverki
1. Dagbøtur
2. Krav um útlegg í bankatrygdum
3. Trygging hjá AXA
Samlað krav u/MVG

55,7
20,9
10,0
86,6

Í skrivinum nevnir Landsverk, at TG Verk hevur kravt, at krøvini um útgjald av
dagbótum og útlegg í bankatrygdum, skulu leggjast fyri gerðarrættin at taka støðu til.
Tryggingarfelagið AXA hevur kravt, at kravið skal gerast endaliga upp, áðrenn
upphæddin verður goldin út. Í september 2018 hevur AXA goldið Landsverki 11 mió.kr.
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4.1

Rokningar, sum ikki eru skrásettar

Í mynd 3.4.1 á síðu 52 hevur Landsgrannskoðanin víst part av roknskaparligu
viðgerðini av krøvum, ið koma til byggiverkætlanina frá privatum veitarum og frá
Landsverki.
Myndin vísir m.a., at rokningar, sum koma inn til Landsverk, verða sendar í rokningarverkgongd (stytt: RVG). Í flestu førum fara rokningarnar beinleiðis víðari til ábyrgdarpersónar at viðgera, og verða sendar haðani til leysgeving, ella verða avsettar í
fíggjarstøðuna.
Nakrar rokningar, frá TG Verk fyri arbeiði í verkætlanini, Skúladeplin við Marknagil, eru
ikki sendar víðari úr RVG. Tær rokningarnar eru sendar til varastjóran, sum hevur havt
tær liggjandi. Rokningarnar kunnu síggjast í Búskaparskipan landsins, men verða ikki
taldar við í nýtsluna ella á annan hátt gjørdar sjónligar í landsroknskapinum.
Sambært Landsverki tingaðust tey við Fíggjarmálaráðið um, hvussu rokningarnar
skuldu viðgerast roknskaparliga.
Viðmerkingar um
ógoldnar rokningar.

20. desember 2016 viðmerkti Landsverk í roknskapargóðkenningini fyri november
2016 fyrstu ferð, at “27,9 mió.kr. eru ikki tiknar við í roknskapin, men liggja bert inni í
RVG.”, hetta hóast ógoldnar rokningar høvdu ligið í RVG síðani 2014.
Vísandi til viðmerkingarnar omanfyri, var niðurstøðan hjá Landsgrannskoðanini í
januar 2017, at játtanarroknskapurin hjá Skúladeplinum við Marknagil hevði ikki verið
fullfíggjaður, og hóast Mentamálaráðið í tíðarskeiðnum hevði góðkent greinaroknskapin mótvegis Fíggjarmálaráðnum, var landsroknskapurin heldur ikki fullfíggjaður.

Ógoldnar rokningar
partur av gerðarrættarmáli.

Í januar 2017 vísti Landsverk á, at Landsverk hevði ikki upplýst um rokningar fyri 27,9
mió.kr. u/MVG, sum lógu í RVG, tí at upphæddin var partur av gerðarrættarmálinum,
sum bæði politiska skipanin, ráðini og almenningurin høvdu fingið vitan um. Sambært
Landsverki vildi tað verið heldur villleiðandi einans at givið upplýsingar um tær
rokningarnar, sum bert vóru ein minni partur av samlaða gerðarrættarmálinum. Tað
var orsøkin til, at Landverk valdi ikki at upplýsa um hesar rokningar, tá ið tær ikki hava
annan status enn onnur krøv í gerðarrættarmálinum.
Krøvini frá TG Verk vóru støðugt økt undir prosessini, og tí helt Landsverk, at tað hevði
ikki verið møguligt at givið nágreinilig tøl fyri samlaðu upphæddina, sum gerðarrættarmálið snúði seg um.

4.2
Fíggjarlig krøv ikki
skrásett.

Útlegg

Hvørki kravið frá TG Verk ímóti Landsverki ella mótkravið frá Landsverki hava verið
skrásett í landsroknskapinum.
Landsverk og Mentamálaráðið vístu í januar 2017 á, at tað var ógreitt, hvussu
rokningarnar roknskaparliga skuldu viðgerast. Tann spurningurin var lagdur fyri
Fíggjarmálaráðið, men Fíggjarmálaráðið hevði ikki gjørt av, hvussu viðgerðin skuldi
verða.
Vísandi til roknskaparkunngerðina helt Landsgrannskoðanin, at tað var ikki rætt at
halda krøvini heilt uttan fyri landsroknskapin.
Landsverk hevði tá goldið krøv frá øðrum veitarum, ið vóru seinkaðir orsakað av, at
størsti arbeiðstakarin ikki hevði gjørt sítt arbeiðið liðugt til tíðina. Tær upphæddirnar
vóru disponeraðar í byggiroknskapinum. Landsverk metti upphæddirnar sum útlegg.
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Av tilfari í málinum um Skúladepilin við Marknagil sæst, at 28. apríl 2016 boðaði
Landsverk Mentamálaráðnum frá, at TG Verk hevði sett fram síni fíggjarligu krøv
mótvegis Landsverki. Fíggjarligu krøvini vóru løgd fyri gerðarrætt til støðutakan, og eitt
formligt gerðarrættarmál var byrjað. Landsverk ynskti í tí sambandi at greiða
Mentamálaráðnum frá handfaringini og teimum fíggjarligu avleiðingunum.

Formligt gerðarrættarmál byrjar í
apríl 2016.

Í november 2016 spurdi aðalstjórin í Mentamálaráðnum aðalstjóran í Fíggjarmálaráðnum, nær ráðið roknaði við at vera komið á mál við spurninginum um, hvussu
sakarmál og útlegg í sambandi við byggingina á Skúladeplinum við Marknagil, sum
ósemja var um, skuldu handfarast fíggjarliga.
8. november 2016 vísti aðalstjórin í Mentamálaráðnum enn eina ferð á, at tað var sera
átrokandi at fáa greiði á spurninginum, hvussu sakarmál og útlegg í sambandi við
byggingina á Skúladeplinum við Marknagil skuldu handfarast, og spurdi: “nær rokna tit
við at verða komnir á mál”.

Átrokandi at fáa
greiðu á skráseting
av krøvum.

9. januar 2017 skrivaði deildarstjóri í Mentamálaráðnum til stjóran á Landsverki, at
Mentamálaráðið ikki hevði fingið nakað ordiligt svar frá Fíggjarmálaráðnum um
spurningin, ið varð reistur á fundi í juni 2016, har Landsverk luttók.
Hann vísti á, at Fíggjarmálaráðið var farið undir at fyrireika eitt svar til Mentamálaráðið,
og at Fíggjarmálaráðið í tí sambandi hevði spurt um:



Hvussu sær tíðarætlanin út, verður skúlin liðugur komandi summar.
Heldur kostnaðarætlanin, og hvussu nógv av hesum væntast inn aftur, og nær.

Deildarstjórin legði afturat, at hesir spurningarnir helst máttu svarast, áðrenn
Fíggjarmálaráðið svaraði Mentamálaráðnum.
Í frágreiðing okkara til løgtingsgrannskoðararnar 26. januar 2017 er tikið samanum
roknskaparviðgerð av gerðarrættarmálinum. Vit vístu á, at óvissa var um, hvussu
krøvini, sum høvuðsarbeiðstakarin hevði sett móti Landsverki og krøvini, sum
Landsverk hevði sett móti høvuðsarbeiðstakaranum, skuldu viðgerast roknskaparliga.
Í viðmerkingum til løgtingsgrannskoðararnar til notatið hjá Landsgrannskoðanini segði
Fíggjarmálaráðið í skrivi 7. mars 2017 m.a., at:
“Fíggjarmálaráðið mælir til, at málið roknskaparliga verður handfarið eins og gjørt er,
t.e. at útreiðslur og inntøkur sum stava frá gerðarrættarmálinum, har avgerðin er óviss
og frammi í tíðini, ikki verða tiknar við í roknskapin, men væl verður upplýst um hesi
viðurskifti í notu til roknskapin 2016. Tá avgerðin hjá gerðarrættinum fyriliggur, verða
avleiddar inntøkur ella útreiðslur tiknar við í roknskapin.”

Í 2017 mælti Fíggjarmálaráðið til at
upplýsa um krøvini í
gerðarrættarmálinum
í notu í roknskapinum
2016.

Fíggjarmálaráðið legði afturat, at avtalað var á fundi í januar 2017 ímillum Landsverk,
Mentamálaráðið og Fíggjarmálaráðið, at Landsverk skuldi gera samlað yvirlit yvir
útreiðslur, sum vóru hildnar roknskaparliga, og tað, sum væntast kundi av útreiðslum
til írestandi arbeiðini, t.e. alt uttan krøv, sum enda í gerðarrættinum.
6. februar 2019 hevur Landsverk sent Landsgrannskoðanini avrit av telduposti 23.
januar 2019 frá Gjaldstovuni. Telduposturin er svar frá Gjaldstovuni upp á spurning um
skrásetingina av kravinum frá TG Verk og mótkravinum frá Landsverki, sum eru í
gerðarrættarmálinum. Gjaldstovan vísir á, at kravið skal upplýsast í roknskapinum sum
ein eventualskylda.

Kravið skal sambært
Gjaldstovuni upplýsast sum
eventualskylda.

Sambært Landsverki hava tey ikki fingið onnur boð frá Gjaldstovuni ella Fíggjarmálaráðnum um, hvussu kravið frá TG Verk skal bókast.
Í apríl 2019 hevur Gjaldstovan kunnað um, at í landsroknskapinum fyri 2018 verður ein
nota, har upplýst verður um gerðarrættarmálið.
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4.3

Samandráttur

Landsverk hevur eitt 75 mió.kr. stórt krav ímóti sær, og hevur sett fram mótkrav upp á
86,6 mió.kr. Landsverk og Mentamálaráðið vistu ikki, hvussu tær rokningar, sum vóru
umfataðar av kravinum, sum lagt var fyri gerðarrættin, skulu viðgerast roknskaparliga,
og høvdu tey tí spurt Fíggjarmálaráðið.
Upplýsingar um
gerðarrættarmálið eru
ikki við í landsroknskapinum.

Hóast Fíggjarmálaráðið, í svari til løgtingsgrannskoðararnar, hevur víst á, at útreiðslur
og inntøkur frá gerðarrættarmálinum skuldu upplýsast væl í notu til roknskapin 2016,
kunnu vit staðfesta, at upplýsingarnar eru ikki við í landsroknskapinum 2016, og at tær
eru heldur ikki við í landsroknskapinum 2017.
Okkum kunnugt, hevur Fíggjarmálaráðið ikki tikið ítøkilig stig til at skráseta
upplýsingarnar um eventualskyldurnar hjá Landsverki í roknskapirnar 2016 og 2017.
Sum nevnt í brotinum um “Roknskapargóðkenning” aðrastaðni í hesari frágreiðingini,
hevur Landsverk fleiri ferðir í roknskapargóðkenningum víst á gerðarrættarmálið.
Landsverk segði t.d. í góðkenningini fyri tíðarskeið 4-2018:
“Landsverk er í løtuni í einum gerðarrættarmáli við TG Verk, har TG Verk hevur
framlagt eitt krav upp á 75 mió.kr. uttan prosessrentu. Landsverk hevur eitt mótkrav
upp á 86,6 mió.kr. Harumframt eru trætumál millum Landsverk og aðrar veitarar upp á
13,7 mió.kr. Aftrat hesum skulu 5,3 mió.kr. rindast í sambandi við liðuggerðina av
bygninginum. Áður upplýsta upphædd upp á 27,9 mió.kr. er íroknað í kravið, sum liggur
í gerðarrættinum.”
Fyrst í 2019 hevur ávíst samskifti verið millum Gjaldstovuna og Landsverk um, hvussu
kravið frá TG Verk og mótkravið frá Landsverki skal verða skrásett í landsroknskapinum.

4.4

Niðurstøða

Samanumtikið ber til at siga, at hóast Landsverk hevur eitt krav upp á 75 mió.kr. ímóti
sær og hevur sett fram mótkrav upp á 86,6 mió.kr., sæst tað hvørki í
landsroknskapinum ella í Búskaparskipan landsins, og krøvini eru heldur ikki upplýst í
notu til landsroknskapin.
Sambært Gjaldstovuni verður nota um gerðarrættarmálið sett í landsroknskapin fyri
2018 undir høvuðskontuna “Skúladepil við Marknagil”.
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5 Roknskapargóðkenning
Aðalráðini og teir stovnar, sum hoyra undir tey, skulu leggja fram ársroknskap, sum er
gjørdur í Búskaparskipan landsins, og sum gevur eina rætta mynd av inntøkum og
útreiðslum í fíggjarárinum, og av ognum og skuld við fíggjarárslok.
Almennu roknskaparreglurnar eru í Ll. nr. 33/1994 “um landsins almenna roknskaparhald v.m.” og í K. nr. 22/2007 “um roknskaparverk landsins o.t.” (roknskaparkunngerðin).

Almennar
roknskaparreglur.

Sambært § 10 í roknskaparkunngerðini setir Gjaldstovan upp landsroknskapin við
støði í góðkendum ársroknskapum hjá stovnum o.ø.
Í § 4, stk. 1, í roknskaparkunngerðini er ásett, at aðalráðini skipa roknskaparhaldið á
sínum øki undir yvirskipaðu ásetingunum. Aðalráðini hava eftirlit við, at reglurnar um
roknskaparverkið verða hildnar, og at fingnar verða til vega tær upplýsingar, sum
nevndar eru í § 132. Fylgir roknskaparhaldið ikki tí, sum er fyrisett, eigur aðalráðið at
taka stig til at fáa viðurskiftini í rættlag.

Aðalráðini hava eftirlit
við, at roknskaparreglurnar verða
hildnar.

Sambært § 9, stk. 1, skulu aðalráðini góðkenna roknskapir mótvegis Fíggjarmálaráðnum, viðvíkjandi egnum virksemi og virkseminum hjá teimum stovnum, sum hoyra
undir hesar stovnar.

Aðalráðini góðkenna
roknskapirnar.

Í stk. 2 er ásett, at stovnsleiðararnir skulu góðkenna roknskapirnar viðvíkjandi
stovnunum mótvegis hægri myndugleika.
Sum liður í góðkenningini skal eftirlit vera við, um ogn og skuld og nýtslan av veittum
játtanum er gjørd rætt upp, og at ikki verður farið út um játtanina. Í hesum sambandi
verður mett um, um játtanarnýtslan er rímilig samsvarandi virksemi stovnsins í farna
tíðarskeiði.

Ogn og skuld og
nýtsla skal verða
gjørd rætt upp.

Stovnar, sum hava egna búskaparskipan skulu, sum liður í roknskapargóðkenningini
vátta, at skrásetingarnar í Búskaparskipan landsins eru í samsvari við skrásetingarnar
í egnari búskaparskipan.
Ein partur av góðkenningini átti eisini at verið, at Landsverk hevði ein fullfíggjaðan
ræðisroknskap33 fyri verkætlanina í Marknagili.
32

§ 1: Roknskaparverkið skal tryggja eina munadygga búskaparfyrisiting við at skráseta upplýsingar, sum
skulu verða nýttar til búskaparliga ráðlegging, stýring og eftirlit við virkseminum á øllum stigum í
landsfyrisitingini.
Stk. 2. Roknskaparverkið skal verða skipað soleiðis, at útvegast kunnu neyðugar upplýsingar at nýta til
innanhýsis roknskapareftirlit, framløgu av tíðarskeiðsroknskapum og at gera landsroknskapin.
Stk. 3. Roknskaparverkið skal lata upplýsingar at nýta til at grannskoða roknskapirnar sbrt. galdandi
lóggávu.
33
§ 6. Roknskaparskrásetingin skal leggjast soleiðis til rættis, at skrásetingar eftir tørvi kunnu gerast av
upphæddum viðvíkjandi avtalum og skyldum, sum seinni føra við sær inntøkur ella útreiðslur í verandi ella
komandi fíggjarárum.
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Stovnsleiðari váttar,
at mannagongdir eru
hildnar, og stemmar
av.

Sambært roknskapargóðkenningini váttar stovnsleiðarin, at ásettu mannagongdirnar í
roknskaparreglugerðini eru hildnar, og at alt er stemmað av, sum ásett í roknskaparreglugerðini. Ásetingin, um at allir stovnar skulu hava eina roknskaparreglugerð, er í
lógini “um landsins almenna roknskaparhald v.m.”

5.1

Mánaðarligar góðkenningar av stovnsroknskapum

Stovnsleiðarin skal m.a. vátta,
1) At roknskapurin er rættur, herímillum at skrásetingarnar eru:
a) Fullfíggjaðar, t.e. at allar skrásetingar og hendingar, sum skulu vera skrásettar, eru skrásettar, og at tað liggja ikki týðandi upphæddir óbókaðar, sum
broyta, at roknskapurin gevur eina rætta mynd.
b) Neyvar, t.e. at upphæddir og aðrar dátur, sum viðvíkja skrásetingum og
hendingum, eru bókaðar rætt.
2) At játtanin fer at halda.
3) At samsvar er millum egnar búskaparskipanir og Búskaparskipan landsins,
herímillum at tað, sum er bókað á kontu 7510, er rætt.
Landsverk váttar roknskapirnar hjá Skúladeplinum til Mentamálaráðið. Stjórin á
Landsverki hevur hvønn mánað góðkent mánaðarroknskapirnar fyri løgujáttanina til
Skúladepilin
Viðmerkingar hjá
Landsverki í góðkenningini av roknskapinum fyri 11-2016.

Í góðkenningini av roknskapinum fyri 11-2016, sum er gjørd 20. desember 2016, hevur
Landsverk viðmerkt: “27,9 mió. kr. eru ikki tiknar við í roknskapin, men liggja bert inni
í RVG.” Hetta er fyrstu ferð at Landsverk hevur gjørt viðmerkingar í roknskapargóðkenningina, um at størri krøv ikki síggjast í roknskapinum.
Fram til januar 2017 (fyri tíðarskeið 12-2016) hevur stjórin annars váttað, at
roknskapurin var rættur, og at játtanin fór at halda.

Fyrivarni í tíðarskeiði
12-2016.

Í roknskapargóðkenningini fyri tíðarskeið 12-2016 tók stjórin fyrstu ferð fyrivarni og
viðmerkti:
“Roynt verður at halda seg til verklagslógina, men í løtuni er ikki gjørligt at siga
nágreiniliga, hvat verkætlanin endaliga kemur at kosta, tí gerðarrættarmálið ikki er
liðugt.”
Stjórin tók aftur fyrivarni í góðkenningini fyri tíðarskeið 13-2016, sum er gjørd 1. mars
2017, við hesum viðmerkingum:
“Arbeitt verður ímóti at halda verklagslógina. Í løtuni eru vit í einum gerðarrættarmáli
við TG Verk. Tað liggja rokningar fyri 27,9 mió.kr. sum eru avvístar, tí mett verður at
hesar ikki hava hald i veruleikanum. Tær avvístu rokningarnar eru hildnar uttan fyri
tann samlaða roknskapinum, sum verður vístur í BSL.”
Somu viðmerkingar eru endurtiknar í góðkenningini fyri tíðarskeið 3-2018, tó uttan at
taka fyrivarni.

Einki fyrivarni í roknskapinum 4-2018.

Í góðkenningini fyri tíðarskeið 4-2018 sigur Landsverk (uttan at taka fyrivarni):
“Landsverk er í løtuni í einum gerðarrættarmáli við TG Verk, har TG Verk hevur
framlagt eitt krav upp á 75 mió.kr. uttan prosessrentu. Landsverk hevur eitt mótkrav
upp á 86,6 mió.kr. Harumframt eru trætumál millum Landsverk og aðrar veitarar upp á
13,7 mió.kr. Aftrat hesum skulu 5,3 mió.kr. rindast í sambandi við liðuggerðina av
bygninginum. Áður upplýsta upphædd upp á 27,9 mió.kr. er íroknað í kravið, sum liggur
í gerðarrættinum.”
Somu viðmerkingar eru fyri tíðarskeið 5-2018.
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Í góðkenningini fyri tíðarskeið 6, 7 og 8-2018 hevur Landsverk hesar viðmerkingar
(uttan at taka fyrivarni):
“Landsverk er í løtuni í einum gerðarrættarmáli við TG Verk, har TG Verk hevur
framlagt eitt krav upp á 75 mió.kr. uttan prosessrentu. Landsverk hevur eitt mótkrav
upp á 86,6 mió.kr. Harumframt eru trætumál millum Landsverk og aðrar veitarar upp á
13,7 mió.kr. Aftrat hesum skulu 5,3 mió.kr. rindast í sambandi við liðuggerðina av
bygninginum.”

Viðmerkingar uttan
fyrivarni.

Í góðkenningini fyri tíðarskeið 9-2018 (dagfest 23. oktober 2018) tekur stjórin fyrivarni,
og hevur hesar viðmerkingar:
“Landsverk er í løtuni í einum gerðarrættarmáli við TG Verk, har TG Verk hevur
framlagt eitt krav upp á 75 mió.kr. uttan prosessrentu. Landsverk hevur eitt mótkrav
upp á 86,6 mió.kr. Harumframt eru trætumál millum Landsverk og aðrar veitarar upp á
7,7 mió.kr. Aftrat hesum er neyðugt at brúka 18,6 mió.kr. í sambandi við liðuggerðina
av bygninginum. Hendan uppgerðin gjørd 23-10-2018.”

Fyrivarni fyri roknskapin 9-2018.

Í góðkenningini fyri tíðarskeið 10-2018 er aftur tikið fyrivarni, og hesar viðmerkingar:
“Landsverk er í løtuni í einum gerðarrættarmáli við TG Verk, har TG Verk hevur
framlagt eitt krav upp á 75 mió.kr. uttan prosessrentu. Landsverk hevur eitt mótkrav
upp á 86,6 mió.kr. LV hevur boða frá eini meirnýtslu á 19,8 mió.kr. Harafturat eru ynskir
við høgari raðfesting, sum biðið verður um afturat, svarandi til 8,85 mió.kr. í alt 28,7
mió.kr. umframt er í løtuni ósemja um 7,7 mió.kr. sum eru avvístar.”

Fyrivarni 10-2018.

Í góðkenningini fyri tíðarskeið 11-2018 er tikið fyrivarni, og hesar viðmerkingar:
“Sp 1, nei, vissa kann ikki fáast fyri at allar rokningar eru komnar inn og eru bókaðar.
Sp 2, nei, ein meirnýtsla verður, ið er størri enn tað, ið áður er upplýst. Áður upplýst
sakarmálið við TG Verk er enn galdandi.”

Fyrivarni 11-2018.

Somu viðmerkingar eru fyri tíðarskeið 12-2018.

Viðmerkingar 12-2018.

5.2

Mánaðarligar góðkenningar av greinaroknskapum
(mentamál)

Hvønn mánað skal aðalstjórin vátta sín greinaroknskap. Aðalstjórin váttar:
1. At allir stovnsleiðarar hava váttað mánaðarroknskapin, sum ásett í galdandi
roknskaparreglum.
2. At støða er tikin til møgulig fyrivarni og/ella viðmerkingar frá stovnsleiðarum.
3. At neyðug tiltøk eru sett í verk, um fyritreytirnar fyri játtanum á høvuðskontuog greinastigi eru broyttar, so tær t.d. ikki fara at halda.
4. At hann hevur kunnað landsstýrismannin um øll týdningarmikil viðurskifti,
fevnd av roknskapargóðkenningini.
Aðalstjórin hevur váttað allar greinaroknskapirnar hjá mentamálum, uttan at taka
fyrivarni. Fyrstu ferð viðmerking er til greinaroknskapin, er í góðkenningini fyri
tíðarskeið 12-2016, dagfest 20. februar 2017, tá ið aðalstjórin ger hesar viðmerkingar:
“Fíggjarligu viðurskiftini um byggingina á Skúladeplinum við Marknagil hava verið
viðgjørd saman við FMR og støða má takast til, hvussu gerðarrættarósemjan skal
handfarast.”
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Í 2018 eru aftur viðmerkingar við góðkenningini:
Tíðarskeið
9-2018
10-2018

Í januar 2019 varnaðist
Mentamálaráðið stór
brek í fíggjarstýringini
hjá Landsverki.

11-2018

12-2018

Viðmerking
Søkt er um eykajáttan til liðuggerð av byggingini av Skúladeplinum við
Marknagil.
Søkt er um eykajáttan til Skúladepilin við Marknagil sum eitt skundmál.
Arbeiðið er steðgað, soleiðis at farið ikki verður út um játtanina, eftir at MMR
er blivið kunnað um meirnýtsluna.
MMR er 5/1 blivið kunnað um stór brek í fíggjarstýringini á Landsverki í
sambandi við byggingina av Skúladeplinum við Marknagil. Full greiða er ikki
á støðuni. MMR hevur kunnað SMR um støðuna á stovninum. Støðan er
nýggj fyri MMR, og fyri framhaldandi byggivirksemi er rætturin tikin frá
Landsverk, at disponera yvir játtanini.
Fylgt verður við endauppgerð av byggingini av Skúladeplinum við Marknagil,
sum Landsverk hevur stýrt. Endaliga úrslitið fyriliggur ikki enn. Landsverk
hevur fingið boð um einans at rinda rokningar, har vissa er um kravið.

Í frágreiðing okkara í januar 2017 segði Landsgrannskoðanin 34: “Okkum kunnugt,
hevur Mentamálaráðið ongar kanningar gjørt fyri at tryggja, at roknskapirnir eru rættir
uttan so, at Landsverk hevur gjørt onkra viðmerking.”
Mentamálaráðið hevur víst á, at ráðið var kunnað um ósemjuna við TG Verk í 2016 og
upphæddirnar, sum talan var um. Sambært Mentamálaráðnum var nógv samskifti og
fleiri fundir millum Landsverk, Mentamálaráðið og Fíggjarmálaráðið um, hvussu krøvini
frá TG Verk skuldu handfarast roknskaparliga, tí Landsverk ikki viðurkendi hesi krøvini.
Sambært Mentamálaráðnum vildi Landsverk ikki skráseta krøvini sum verulig krøv í
roknskaparskipanini, tí stór ósemja var um tey. Endin av hesum varð, at krøvini vórðu
upplýst í viðmerkingini til roknskapargóðkenningina, og søkt varð um eina eykajáttan
til “útleggið” í sambandi við ósemjuna í gerðarrættarmálinum.
Sum nevnt frammanfyri, hevur Landsverk fyrstu ferð í roknskapargóðkenningini fyri
november 2016, sum varð gjørd 20. desember 2016 viðmerkt, at: “27,9 mió.kr. eru ikki
tiknar við í roknskapin, men liggja bert inni í RVG.”, hetta hóast at ógoldnar rokningar
hava ligið í RVG síðani 2014.
Landsverk hevur í apríl 2019 víst á, at tá rokningar koma inn í rokningarverkgongd, so
er tað eingin sjálvfylgja, at tær skulu rindast beinanvegin ella um tær yvirhøvur skulu
rindast, men fólk sum hava rokningar um hendi hava verið biðin um at skriva, hví tær
skulu vera liggjandi í rokningarverkgongd og ikki fara víðari. Ofta er talan um ósemjur
og hesar kunnu standa upp á leingi og í síðsta enda sum rættarmál. Slíkar rokningar
koma ofta fyri í byggimálum, men tá eigur mannagongdin at vera tann, at hesar eiga
at upplýsast, hóast tær ikki eru útreiðsluførdar á stovnsnummarinum. Um rokningarverkgongdin skal rigga betri er neyðugt at rokningarverkgongd verður útbygt á tann
hátt, at rokningar longu, tá tær koma inn skulu knýtast at tí stovnsnummarinum, sum
rokningin viðvíkur. Hetta letur seg ikki gera í løtuni.

5.3

Niðurstøða

Sambært § 9, stk. 1, í roknskaparkunngerðini skulu aðalráðini góðkenna roknskapir
mótvegis Fíggjarmálaráðnum, viðvíkjandi egnum virksemi og virkseminum hjá teimum
stovnum, sum hoyra undir hesar stovnar.
Í stk. 2, er ásett, at stovnsleiðararnir skulu góðkenna roknskapirnar viðvíkjandi
stovnunum mótvegis hægri myndugleika.
34

Notat til løgtingsgrannskoðararnar um játtanar- og útreiðslugongdina í sambandi við verkætlanina at
byggja Skúladepil við Marknagil (januar 2017).
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Góðkenningin av mánaðarroknskapunum, sum stovnsleiðarar gera, er eitt gott amboð,
sum aðalráðið hevur at tryggja sær, at roknskapurin er rættur, at játtanin heldur, og at
gera nakað við støðuna, um tað vísir seg, at trupulleikar eru, og at játtanin av onkrari
orsøk ikki fer at halda.
Treytin, fyri at aðalráðið kann líta á góðkenda mánaðarroknskapin fyri eina løgujáttan,
sum tann fyri Skúladepilin við Marknagil, er, at stovnurin hevur ein fullfíggjaðan
ræðisroknskap. Ræðisroknskapurin35 hjá Landsverki fyri Skúladepilin við Marknagil,
hevur ikki verið fráboðaður Mentamálaráðnum og Fíggjarmálaráðnum, og hevur tí
heldur ikki verið Løgtinginum kunnugur.
Í roknskapargóðkenningini fyri tíðarskeið 12-2016 tók stjórin fyrstu ferð fyrivarni og
segði, at tað ikki var gjørligt at siga nágreiniliga, hvat verkætlanin endaliga kom at
kosta, orsakað av gerðarrættarmáli. Síðani tað, hevur Landsverk regluliga gjørt vart
við, at TG Verk hevur framlagt eitt krav upp á 75 mió.kr. uttan prosessrentu, og at
Landsverk hevur eitt mótkrav upp á 86,6 mió.kr.
Í góðkenningini fyri tíðarskeið 11-2018 er tikið fyrivarni, við viðmerkingum um, at vissa
er ikki fyri at allar rokningar eru komnar inn og eru bókaðar, umframt at ein meirnýtsla
verður, ið er størri enn áður er upplýst.
Aðalstjórin hevur váttað allar greinaroknskapirnar hjá mentamálum, uttan at taka
fyrivarni. Fyrstu ferð viðmerking er til greinaroknskapin, er í góðkenningini fyri
tíðarskeið 12-2016, dagfest 20. februar 2017, tá ið aðalstjórin sigur, at fíggjarligu
viðurskiftini eru viðgjørd saman við Fíggjarmálaráðnum og at støða má takast til,
hvussu gerðarrættarósemjan skal handfarast.
Okkara kanningar og samrøður við leiðsluna á Landsverki vísa, at ræðisroknskapurin
hevur als ikki verið fullfíggjaður, serliga tvey tey seinastu árini av byggitíðini. Tá ið
ræðisroknskapurin ikki er fullfíggjaður, verður verkætlanarroknskapurin líka
ófullfíggjaður og somuleiðis stovnsroknskapurin. Kunningin til avvarandi myndugleikar
er ikki nøktandi, tá ið stovnsleiðslan góðkennir ein ófullfíggjaðan roknskap.

35

Viðgjørt aðrastaðir í hesari frágreiðingini, sum t.d. Fíggjarstýringsskjal.
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6 Hvørji eftirlit hava ráðini havt við
verkætlanini
Ein av spurningunum, ið løgtingsgrannskoðararnir bóðu Landsgrannskoðanina lýsa,
er, á hvønn hátt Løgmansskrivstovan, Samferðslumálaráðið, Mentamálaráðið og
Fíggjarmálaráðið hava verið við í málinum/verkætlanini, og hvørji eftirlit ráðini hava
havt við verkætlanini.
§ 2 í Ll. nr. 90 frá 4. juni 1996 “um ábyrgd landsstýrisins”, ásetir, at landsstýrismenn
hava ábyrgd av fyrisitingini av teimum málsøkjum, sum eru løgd til teirra.
Sambært § 5, stk. 1, kann løgmaður ella landsstýrismaður verða “revsaður, um hann
tilætlað ella av grovum ósketni skúgvar til viks tær skyldur, sum liggja á honum
sambært løgtingslóg um stýrisskipan Føroya ella lóggávuni annars ella starvsinnihaldi
hansara.”
Sambært § 5, stk. 2, er ásetanin í stk. 1 “eisini galdandi, um so er, at løgmaður ella
landsstýrismaður gevur løgtinginum skeivar ella villleiðandi upplýsingar, ella um hann,
tá ið løgtingið viðger eitt mál, tigur við upplýsingum, sum eru av stórum týdningi fyri
tingsins meting av málinum.”
Við játtan í fíggjarlógini heimilar Løgtingið løgmanni og landsstýrismonnum at halda
útreiðslur og at hava inntøkur samsvarandi teimum fyritreytum, játtanin er givin eftir.
Hesar útreiðslur og inntøkur skulu síðani verða skrásettar í landsroknskapinum
sambært galdandi lógum og reglum. Løgmaður og landsstýrismenn hava
fyrisitingarligu ábyrgdina av málsøkjunum, sum løgd eru til teirra, og hava tískil eisini
ábyrgdina av, at roknskaparliga fyrisitingin fylgir galdandi lógum og reglum.
Frá byrjan av, at málið um at byggja nýggjan miðnámsskúla í Tórshavn kom upp, ber
til at siga, at politiska skipanin, t.e. tann til eina og hvørja tíð verandi landsstýrismaður,
ið varaði av málsøkinum mentamálum, hevur skula havt ávirkan á, hvussu bygningurin
skuldi vera, t.e. hvørjar fasilitetir hann skuldi hava, hvussu stórur hann skuldi vera, hvat
hann skuldi kosta, og nær hann skuldi standa liðugur.
Tilfarið, sum Landsgrannskoðanin hevur fingið innlit í frá almennu myndugleikunum, ið
hava havt leiklut í byggingini, vísir, at ætlanin frá fyrsta degi var, at neyv stýring skuldi
vera á byggingini.
Í mars 2008 varð lógaruppskotið um bygging av miðnámsskúladepli í Tórshavn sent
Landsverki til ummælis. Landsverk vísti í skrivi á, at grundarlagið fyri áseting av
byggikostnaði og tørvi á fermetrum var so veikt, at Landsverk sum byggiharri ikki kundi
standa inni fyri tí upphædd og fermetratali, sum var upplýst í lógaruppskotinum.
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Mentamálaráðið gjørdi í februar 201036 eitt upprit til landsstýrismannin um skipan av
stýringini av byggiverkætlanini Skúladepilin við Marknagil. Táverandi deildarstjóri í
Mentamálaráðnum, skrivaði í uppritinum, at semja var um, at uppritið setti greiðar
karmar um stýringina av hesi stóru verkætlan.

6.1

Málsræði viðvíkjandi Skúladeplinum við Marknagil

Sambært fráboðan nr. 109/2015 “um býti av málsøkjum landsstýrisins millum
landsstýrismenninar”, hevur landsstýrismaðurin í mentamálum fyrisitingarheimildirnar
í Ll. nr. 43 frá 26. mai 2008 “um at byggja skúladepil í Tórshavn”.
Í fíggjarlógini er “Skúladepilin við Marknagil” partur av málsøkinum “útbúgving og
gransking” á grein 07 Mentamál.
Skúladepilin er málsøkið hjá landsstýrismanninum í mentamálun,

Byggingin av Skúladeplinum við Marknagil er málsøkið hjá Mentamálaráðnum, og
ráðið er eigari av verkætlanini. Mentamálaráðið hevur latið Landsverki uppgávuna at
vera byggiharri, undir byggingini av skúladeplinum, og tað kann sigast, at Landsverk
hevur “umboðað” byggiánaran í sambandinum við arbeiðstakarar og eftirlit.
Mentamálaráðið hevur við dispositionsskrivi 28. februar 2007 latið ræðisrættin yvir
stovnsnummari 134010 “Skúladepil við Marknagil”, á løgujáttanini 7.23.3.09, til stjóran
á Landsverki at ráða yvir sambært roknskaparreglum landsins.

Landsstýrismaðurin í
samferðslumálum
hevur eftirlit við
Landsverki.

Sambært § 30, stk. 1, í fráboðan nr. 109/2015 “um býti av málsøkjum landsstýrisins
millum landsstýrismenninar” hevur landsstýrismaðurin í samferðslumálum eftirlit við
Landsverki og heimild at geva stovninum tænastuboð.
Sambært § 30, stk. 2, í fráboðanini hevur landsstýrismaðurin í samferðslumálum, eftir
at hava fingið samtykki til tess á landsstýrisfundi, heimild at geva øllum stjórnarráðum
og stovnum undir landinum tænastuboð um m.a. ný- og umbygging.
Niðanfyri er ein mynd, sum lýsir ábyrgdarøki og roknskapargóðkenningar millum
Mentamálaráðið, Fíggjarmálaráðið, Samferðslumálaráðið og Landsverk í sambandi
við Skúladepilin. Í kapittul 5 verður greitt nærri frá um roknskapargóðkenning.
Mynd 6.1.1: Ábyrgdarøki og roknskapargóðkenningar.37

36

Upprit frá 2010 um stýring av byggiverkætlanini Skúladepil við Marknagil.
S. 14 í notati um játtanar- og útreiðslugongdina í sambandi við verkætlanina at byggja Skúladepil við
Marknagil (januar 2017).
37
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Vísandi til reglurnar í stýrisskipanarlógini hevur landsstýrismaðurin í mentamálum
yvirskipaðu ábyrgdina av játtanini til Skúladepilin við Marknagil.
Tá ið stjórin á Landsverki hevur fingið ræðisrættin yvir játtanini frá Mentamálaráðnum,
hevur hann ábyrgd av roknskapinum og váttar stovnsroknskapin mótvegis
aðalstjóranum í Mentamálaráðnum, sum váttar greinaroknskapin mótvegis Fíggjarmálaráðnum.
Mentamálaráðið hevur greitt frá, at ráðið hevur ongan leiklut í fíggjarligu stýringini av
løgujáttanini til Skúladepilin, eftir at ræðisrætturin er latin Landsverki. Mentamálaráðið
hevur mánaðarligar fundir við Landsverk, har ráðið fær frágreiðing um gongdina í
byggingini. Onkuntíð fær ráðið eina gjøgnumgongd av fíggjarligu støðuni. Um
umraðfestingar skulu gerast í byggingini, tekur Landsverk tað upp við Mentamálaráðið.

Mentamálaráðið
ongan leiklut í fíggjarligu stýringini.

Sambært Mentamálaráðnum hevur ráðið eftirlit við, um verkætlanin heldur seg innan
fyri játtaðu karmarnar. Um ongar viðmerkingar eru í góðkenningini frá Landsverki, ella
Landsverk ikki hevur tikið nakað fyrivarni í góðkenningini, gongur Mentamálaráðið út
frá, at roknskapurin er rættur og góðkennir greinaroknskapin.

6.2
6.2.1

Luttøka og eftirlit hjá Mentamálaráðnum
Útbjóðing v.m.

Í september 2011 mælti Landsverk í uppriti til Mentamálaráðið til, hvussu byggiarbeiðið
kundi bjóðast út, og hvussu stýringin av verkætlanini kundi skipast.
Mentamálaráðið valdi eftirfylgjandi at seta ein arbeiðsbólk við umboðum frá Føroya
Handverksmeistarafelagi, Mentamálaráðnum og Landsverki, sum skuldu semjast um,
hvussu arbeiðið kundi bjóðast út. Niðurstøðan var, at arbeiðið skuldi bjóðast út í
fakentreprisum, har fleiri smærri arbeiðstøkur vóru lagdar saman (stórarbeiðstøkur).

Bjóðast út í
fakentreprisum.

Lisitatión var 28. august 2012. Boðið var 156 mió.kr. hægri enn mestaupphæddin í
verklagslógini. Sambært Landsverki umrøddu tey støðuna við Mentamálaráðið, hvørt
útboðið skuldi ógildast, ella um Landsverk skuldi kanna, um sparast kundi, soleiðis at
til bar at fremja verkætlanina innan ásettu fíggjarkarmar.

Boðið 156 mió.kr.
hægri enn verklagslógin ásetti

6.2.2

Sparingar og meirjáttan

Mentamálaráðið bað Landsverk kanna, um sparingar kundu gerast. Landsverk vendi
sær tí til BIG við fyrispurningi um, hvørt fyritøkan metti, at ein sparing á 156 mió.kr.
kundi gerast í prosjektinum, og hvørjar avleiðingar tað fór at fáa.
28. januar 2013 sendi Landsverk tilmæli til Mentamálaráðið um, hvørjar sparingar
kundu fremjast. Mælt var til at spara 92 mió.kr. Sparingarnar kundu m.a. gerast við at:








minka samlaðu rúmvíddina við 2.000 m 2, t.v.s. at skúlastovurnar minka úr 69,4
í 65,5 m2,
samlaða bygningshæddin varð lækkað 3,8 m.,
installatiónsbygningurin, ið fyrst lá atskildur frá skúlanum, varð lagdur inn í
høvuðsbygningin,
20% kundu takast burtur av glasfasaduni og annað tilfar brúkast, uttan at
broyta skap og snið á bygninginum,
einfaldari loysn til ventilatiónsskipan,
ymiskar sparingar í el-arbeiðstøkuni, og
yvirflatur á gólvi, veggum og lofti broytast til bíligari loysn, sum tó livir upp til
ásettu krøvini.

13. februar 2013 kunnaði Mentamálaráðið Landsverk um, at tað nú kom sum ein
umbøn um meirjáttan til verkætlanina. Málið skuldi koma fyri á landsstýrisfundi
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komandi mánadag, og eftir fundin sendast út til flokkarnar til hoyringar. Eftir tað skuldi
málið koma aftur fyri ein formligan landsstýrisfund, og fyrst eftir tann fundin, verða sent
Løgtinginum.
Mentamálaráðið legði afturat, at ráðið hevði biðið um eina lýsing av innbúgvinum, tí
landsstýrismaðurin skuldi hava hana hjá sær, um spurningar komu til innbúgvið.
Landsverk svaraði sama dag, at tey tóku undir við broytingini av verklagslógini, men
at tey høvdu smávegis viðmerkingar, t.e. at tað var ikki heilt rætt, at tað vóru 9
arbeiðstøkur, tí tann 9. var byggipláss. Landsverk helt, at í meirkostnaðinum, 64
mió.kr., skuldi upplýsast, at prís- og lønarvøkstur fram til summarið 2016 var íroknaður.
Eisini helt Landsverk, at tað, at Skúlaheimið eisini skuldi avhendast sum partur av
skúladeplinum, skuldi upplýsast.
Verklagslóg hækkað
til 515 mió.kr.

26. mars 2013 var verklagslógin broytt, har 64 mió.kr. í meirkostnaði vóru innroknaðar,
og kostnaðurin fyri innbúgv tikin við. Verklagslógin varð tilsamans 515 mió.kr.
15. apríl 2013 setti landsstýrismaðurin í mentamálum hakan í, soleiðis at byggingin
kundi byrjað.

6.2.3

Hvussu stýringin av byggiverkætlanini skuldi skipast

Eitt tað fyrsta, sum Mentamálaráðið tók stig til, áðrenn byggiarbeiðið fór í gongd, var
at gera eitt upprit um, hvussu stýringin av byggiverkætlanini skuldi skipast.
Í 2010 yvirskipað
avtala um bygging.

Í uppriti til landsstýrismannin í mentamálum 22. februar 2010 um skipan av stýringini
av byggiverkætlanini Skúladepilin við Marknagil, skrivar deildarstjóri í Mentamálaráðnum, at semja er um, at uppritið setir greiðar karmar um stýringina av hesi stóru
verkætlan.
Sambært uppritinum vóru stýrisbólkur, politiskur fylgibólkur og samstarvsbólkur settir
av Mentamálaráðnum.
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Mynd 6.2.1: Yvirskipaður bygnaður fyri Skúladepilin við Marknagil, februar 2010:

Í stýrisbólkinum vóru trý umboð frá Mentamálaráðnum 38 og trý umboð frá Landsverki39.
Í politiska fylgibólkinum vóru umboð fyri 6 politiskar flokkar. Í samstarvsbólkinum vóru
landsstýriskvinnan, aðalstjórin, ein deildarstjóri og skrivari úr Mentamálaráðnum; frá
Landsverki vóru stjórin og 2 deildarleiðarar, og frá Tórshavnar kommunu vóru borgarstjórin, kommunustjórin og leiðarin á teknisku umsitingini.
Mentamálaráðið setti eisini eina bygginevnd mannaða við umboði frá ráðnum saman
við stjórunum og starvsfólkum á miðnámsskúlunum í høvuðsstaðarøkinum. Høvuðsuppgávan hjá nevndini var at seta upp byggiskránna fyri verkætlanina.

Bygginevnd

Um Landsverk stendur m.a. í uppritinum, at tað var eitt politiskt ynski, at Landsverk
bert í minni mun átekur sær prosjekterings- og entreprenøruppgávur, men hinvegin er
Landsverk tann professionelli bíleggjarin av uppgávum og veitingum í sambandi við
prosjekteringina og fremjingina av einari verkætlan, sum her er talan um.

Landsverk

Sambært uppritinum var umráðandi, at Mentamálaráðið, sum byggiánari fekk eina
vitan og varð væl og regluliga kunnað um allar partar av verkætlanartilgongdini.
Mentamálaráðið skuldi í allari tilgongdini góðkenna allar fasir og taka avgerð um allar
broytingar í mun til givnar karmar.

Mentamálaráðið

38
39

Aðalstjóri, deildarstjóri og skrivari.
Stjóri, og tveir deildarleiðarar.
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Stýrisbólkur

Fyri at tryggja eitt gott samskifti í allari verkætlanartilgongdini, varð ein serligur
stýrisbólkur skipaður, mannaður við umboðum frá leiðsluni í Mentamálaráðnum og á
Landsverki. Skipast skuldi fyri regluligum formligum fundum við fastari dagsskrá. Her
varð hugsað um bæði fíggjarlig og byggifrøðilig viðurskifti.
Okkum kunnugt, verða stýrisbólkafundirnir seinni í verkætlanartíðarskeiðnum partur av
regluligu samstarvsfundunum, sum Landsverk og Mentamálaráðið hava um allar
byggiverkætlanir hjá Mentamálaráðnum.

Politiskur fylgibólkur

Skúlaársbyrjan
2014/15.

Landsstýrismaðurin setti politiskan fylgibólk við umboðum fyri allar flokkar á tingi.
Bólkurin skuldi virka fyri einari framhaldandi breiðari politiskari undirtøku fyri
verkætlanini fyri alt verkætlanartíðarskeiðið, heilt til skúladepilin stóð liðugur – ella eftir
ætlan við skúlaársbyrjan 2014/15. Landsstýrismaðurin vildi tryggja, at politiska
skipanin varð væl kunnað um hvussu ítøkiliga varð farið fram bæði undir fyrireikingararbeiðinum og í sambandi við sjálva byggingina.
Mentamálaráðið hevur í mars 2019 kunnað um, at virksemið við politiskum fylgibólki
hevur ikki verið serliga virkið.

Samstarvsbólkur

Samstarvsbólkur við umboðum fyri politisku og fyrisitingarligu leiðslurnar í Mentamálaráðnum, Tórshavnar býráð og Landsverk skuldi tryggja gott samstarv millum partarnar
í sambandi við fyrireikingarnar og fremjingina av verkætlanini. Bólkurin skuldi halda
regluligar fundir við fastari dagsskrá.
Í uppritinum verður at enda tikið samanum:








Mentamálaráðið, saman við Landsverki, tryggjar sær, at settur verður upp ein
verkætlanarbygnaður, har samanfall er millum heimildir og ábyrgd.
Mentamálaráðið tryggjar sær, sum byggiánari, at ongar týðandi avgerðir verða
tiknar, uttan at ráðið er vitandi um tær.
Landsverk kunnar regluliga Mentamálaráðið um øll týðandi viðurskifti.
Mentamálaráðið góðkennir ymisku fasurnar í verkætlanini.
Landsverk tekur ongar avgerðir uttan fyri givnu karmarnar, uttan so at tað er i
samráð við Mentamálaráðið.
At sett verður orka av í eitt tíðaravmarkað skeið til at tryggja Mentamálaráðnum, at neyðugt heildaratlit verða tikin, bæði undir fyrireiking og bygging.
Settur verður ein stýrisbólkur við leiðsluumboðum frá Mentamálaráðnum og
Landsverki. Settur verður ein samstarvsbólkur við umboðum fyri leiðslurnar á
Mentamálaráðnum, Tórshavnar kommunu og Landsverk.

Í apríl 2019 hevur Mentamálaráðið víst á, at “Yvirskipaðaða avtalan um stýringina av
byggiverkætlanini Skúladepil við Marknagil” frá 2010 vísir, hvussu partarnir sóu
ábyrgdarbýtið. Dentur var lagdur á, at tað skuldi vera greiður verkætlanarbygnaður,
har heimildir og ábyrgdir fylgdust. Tað varð gjørt, við at Mentamálaráðið lat ræðisrættin
til byggiharran Landsverk, sum skuldi standa við fullari ábyrgd mótvegis
landsstýrismanninum í mentamálum, og virka innan givnu karmar.
Sambært Mentamálaráðnum átók Landsverk sær eina týðandi uppgávu við at leggja
til rættis tilgongdir, sum gjøgnum samskifti við Mentamálaráðið skuldu leiða fram til
ásetingar av málum. Mentamálaráðið hevur upplýst, at fyri Skúladepilin við Marknagil
var ein stýrisbólkur, sum hevur verið mannaður við stjóranum, leiðaranum á
byggideildini og verkætlanarleiðaranum hjá Landsverki. Frá Mentamálaráðnum vóru
aðalstjórin, deildarstjóri og rektarin á Glasi, sum eisini var formaður í bygginevndini.
Sambært Mentamálaráðnum hevði stýrisbólkurin ikki
fíggjarliga ábyrgd.

Mentamálaráðið vísir á, at stýrisbólkurin hevði ikki havt fíggjarliga ábyrgd fyri
verkætlanini, og at í yvirskipaðu avtaluni stendur, at “Í bólkinum verða ikki tiknar
avgerðir í málum, sum verða tikin upp til viðgerðar, men verða hesar beindar til
ávikavist byggiánaran Mentamálaráðið ella byggiharran Landsverk at taka avgerð um.”
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Umframt omanfyri nevndu bólkar, hevur ein innanhýsis stýrisbólkur hjá Landsverk
verið skipaður, sum var mannaður av stjóranum og verkætlanarleiðaranum og/ella
leiðaranum á byggideildini hjá Landsverki.

6.2.4

Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a, januar 2015

21. januar 2015 setti Hanus Samró, løgtingsmaður, fyrispurning til Bjørn Kalsø,
landsstýrismann í mentamálum:
1. Arbeiðið við Marknagilsdeplinum hevur verið darvað seinastu tveir mánaðirnar.
Hvørja ávirkan hava seinkingarnar á tíðarætlanina?
2. Verður Marknagilsdepilin klárur til skúlabrúks í 2016?
3. Heldur kostnaðarætlanin fyri Marknagilsdepilin?
3. februar 2015 svaraði landsstýrismaðurin m.a., at Landsverk metti, at tað bar til at
framskunda arbeiðið, soleiðis at skúlin varð liðugur at taka í nýtslu til skúlabyrjan í
2016, og varð tí farið undir at leggja arbeiðið til rættis og gera avtalur við arbeiðstakarar
um tað.

Skúlaársbyrjan 2016.

Um kostnaðarætlanina svaraði landsstýrismaðurin, at sambært teimum upplýsingum,
sum Mentamálaráðið hevði frá Landsverki varð framvegis arbeitt innan fyri ta játtan,
sum var ásett í verklagslógini, og sum játtan var til á fíggjarlógini.

6.2.5

Samskifti í byggitíðini

Mentamálaráðið og Landsverk hava havt regluligar fundir í allari byggitíðini. Fyri at
tryggja eitt gott samskifti í allari verkætlanartilgongdini, varð ein serligur stýrisbólkur
skipaður, har umboðini frá Landsverki vóru stjórin, leiðarin á byggideildini og
verkætlanarleiðarin. Umboð fyri Mentamálaráðið vóru aðalstjórin, ein deildarstjóri og
rektarin á Glasi. Landsstýrisfólkið hevur eisini luttikið á flestu fundunum.

Mentamálaráðið og
Landsverk regluligar
samstarvsfundir í
allari byggitíðini.0

Mentamálaráðið hevur kunnað um, at stýrisbólkafundirnir blivu partar av regluligu
samstarvsfundunum, sum Landsverk og Mentamálaráðið høvdu. Samstarvsfundir
viðgera allar verkætlanir, sum Landsverk hevur staðið sum byggiharri fyri, vegna
Mentamálaráðið. Sambært ráðnum var tað tó ein serstakur partur av fundinum og fylti
meira enn alt annað. Samstarvsfundirnir byrjaðu altíð við Marknagilsdeplinum, tá
luttóku verkætlanarleiðarin hjá Landsverki og rektarin á Glasi, sum eisini er formaður í
bygginevndini. Verkætlanarleiðarin og rektarin vóru farnir av fundinum, tá ið málið um
byggingina av Marknagilsdeplinum varð liðugt viðgjørt á fundinum.
Samferðslumálaráðið og Landsverk hava havt mánaðarfundir, nevndir statusfundir,
har Skúladepilin við Marknagil hevur verið fastur táttur. Á flestu fundunum luttóku
landsstýrismaðurin, aðalstjórin og ráðgevi vegna Samferðslumálaráðið. Fyri
Landsverk hava stjórin, varastjórin og deildarleiðarin á fíggjardeildini luttikið.
Tann bygnaðurin, ið er vístur í talvu 6.2.1, og sum var gjørdur í februar 2010 er tekin
um, at øll politiska skipanin skuldi vera við í verkætlanini. Har vórðu settir Stýrisbólkur,
Fylgibólkur og Samstarvsbólkur.
Samstarvsfundurin hevur mánaðarliga viðgjørt, hvussu gekst við at halda játtanina til
Skúladepilin við Marknagil, hvussu gekst við at halda tíðarætlanina og eisini av og á,
hvat slag av hita skúladepilin skuldi hava. Játtanin til flagtekju hevur eisini verið upp
og vent nakrar ferðir.
Niðanfyri hevur Landsgrannskoðanin endurgivið úr samstarvsfundum og skrivligum
samskifti ímillum Mentamálaráðið og Landsverk í byggitíðini. Samskiftið byrjaði í 2013.
Í januar 2013 spurdi Mentamálaráðið Landsverk um byggiverkætlanina, m.a. hvørjum
óvissum arbeitt varð við í mun til óvæntaðar eykakostnaðir, og hvussu upphæddin
passaði, um sammett varð við aðrar verkætlanir av slíkum slag.
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Landsverk svaraði, at 35 mió.kr. av fíggjarætlanini vóru settar av til óvæntaðar
eykaútreiðslur, sum svaraði til 8% av handverkaraútreiðslunum.
Ráðið spurdi, hvør váðin var í mun til kostnaðarmetingina út frá einari objektivari
risikometing.
Skúla- og mentanarbygningar í nógvum
førum dýrari enn
ætlað.

Landsverk svaraði, at tey vistu av royndum, at skúla- og mentanarbygningar í nógvum
førum gerast dýrari enn upprunaliga ætlað. Umráðandi var, at prosjektið varð granskað
neyvt og at ein útgreinað váðameting bleiv gjørd, áðrenn farið varð í gongd at byggja.
Prosjektgranskingin og váðametingin, sum Landsverk hevði gjørt, vístu, at rættingar
framvegis skuldu gerast í prosjektinum, áðrenn farið varð undir at byggja. Mett varð tó,
at prosjektið kundi fremjast, tá hesi viðurskifti vóru komin upp á pláss.
Mentamálaráðið spurdi hvussu var við flyting millum játtanina til bygging á 391 mió.kr.
og játtanina til útgerð á 60 mió.kr.

Kostnaðarmeting av
innbúgvi 36,3 mió.kr.

Landsverk svaraði, at sólavskerming, prosessventilatión og Mezzanin vóru at rokna
sum innbúgv, og tí var tað ikki innroknað í verandi játtan. Kostnaður fyri tað var,
sambært tilboði frá arbeiðstakarunum, 7 mió.kr. Eingin endalig uppgerð var tó gjørd
viðvíkjandi innbúgvi. Ein fyribils kosnaðarmeting var gjørd 31. august 2011, har mettur
kostnaður av innbúgvi var 36,3 mió.kr. Maskinur til Tekniska skúlan, sum ikki vóru
íroknaðar, vórðu fyribils mettar at kosta umleið 11,7 mió.kr. Mett varð, at roknast skuldi
við 2,5 mió.kr. í príshækkan og 2,5 mió.kr. fyri veiting í Føroyum.
12. februar 2013 var Marknagilsdepilin til viðgerðar á samstarvsfundi. Aðalstjórin og
deildarstjóri luttóku vegna ráðið, og stjórin og leiðarin á byggideildini vegna Landsverk.
Sambært fundarfrásøgnini góvu innkomnu tilboðini upp á handverkaraútreiðslur eitt
fyribils samlað úrslit áljóðandi 471 mió.kr., og verklagslógin var 391 mió.kr.
Landsverk hevði sett fram tilmæli um eykajáttan, 64 mió.kr., og ímeðan bíðað varð eftir
politisku skipanini, hevði Landsverk fingið boð frá Mentamálaráðnum um at arbeiða
víðari við verkætlanini til onnur boð komu.

Fíggjarnevndin legði
áherðslu á, at
landsstýrismaðurin
skuldi fylgja neyvt við
verkætlanini.

Í fundarfrásøgn, mars 2013, varð víst á, at í álitinum til aðru viðgerð av verklagslógini,
sum lá í Tinginum tá, legði Fíggjarnevndin áherðslu á, at landsstýrismaðurin skuldi
fylgja neyvt við verkætlanini og staðiliga gera sínum ráðgevum greitt, at kostnaðarmetingin og tíðarætlanin skulu halda. Fíggjarnevndin hevði víst á, at málið hevði fingið
eina drúgva og langa viðgerð, og nevndin helt, at um tíðar- og kostnaðarætlanin skuldu
halda, var neyðugt, at arbeiðið bleiv sett í gongd beinanvegin. Ein samd nevnd tók
undir við málinum og mælti Løgtinginum til at samtykkja tað.
Í mai 2013 boðaði Mentamálaráðið Landsverki frá, at ráðið hevði ongar viðmerkingar
til, at játtan varð útvegað til jarðhita at hita skúlan við. Mentamálaráðið leggur afturat,
at ráðið gekk út frá, at Landsverk hevði stýr á, at tað ikki ávirkaði tøku játtanina at
byggja fyri, og at tíðarætlanin fyri byggitíðina fór at halda.

Mentamálaráðið
saknar kunning.

Sambært Mentamálaráðnum, saknaði ráðið kunning frá Landsverki, nú verkætlanin fór
í gongd, og ráðið endurgav nakrar spurningar, tey høvdu sett:





Sáttmáli undirskrivaður í apríl 2013.

“Hvør er støðan á sáttmálaøkinum, eru sáttmálar gjørdir.
Hvat hendir í markini, er arbeiðið byrjað.
Hvussu samstarva arbeiðstakarar um uppgávuna, eru aðrir tiknir við.
Tú sært her er eitt sindur av óvissu hjá okkum, um hvat hendir.”

Sambært fundi í juni 2013 var sáttmáli upp á jørð og kloakk undirskrivaður við TG Verk
18. apríl 2013, og arbeiðið byrjað. Sáttmálin var 22,4 mió.kr. og var partur av enterprisu
1. Landsverk hevði havt verkstovu við VVS um prosjektstatus og sparingaruppskot.
Landsverk hevur á prosjekteringsfundi kunnað um jarðhitan, ið kanska var á veg inn í
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verkætlanina aftur. Landsverk hevði somuleiðis havt verkstovu við EL um
prosjektstatus og sparingsuppskot. Har hevði verið mett um, hvørt mann hevði spart
ov nógv á El-síðuni, ella á røttu støðunum. Sambært kostnaðarmetingini tá, so hevði
mann verið í so harður her.
Í januar 2014 varð m.a. nevnt, at arbeitt varð fyri at halda tíðarætlanina at hava skúlan
lidnan við skúlaársbyrjan 2016. Í apríl sama ár varð sagt, at framtíðarprofilurin fyri
fíggingina av verkætlanina mátti viðgerast, og at tað var ein álvarsligur trupulleiki fyri
liðuggerðina til ásettu tíð í 2016.
Í apríl 2014 minti Mentamálaráðið Landsverk á, at tá ið ráðið fekk játtanina upp á pláss
til Marknagilsdepilin, álegði Fíggjarnevndin teimum at fylgja væl við játtanini, soleiðis
at ráðið tryggjaði sær, at játtanin fór at halda. Tvær vikur seinni bað landsstýrismaðurin
í mentamálum deildarstjóra, biðja um skrivligar neyvar upplýsingar um játtanarnýtslu
og byggigongd í mun til tær ætlanir, ið vóru lagdar fram, umframt eina neyva meting
um tað, sum eftir var at byggja.

Landsstýrismaðurin
biður um skrivligar
neyvar upplýsingar.

Í juni 2014 varð sagt, at stórt trot bleiv í 2015, og at fyri 2014 varð roknað við, at møgulig
meirnýtsla kundi flytast um ársskiftið. Komið var ikki á mál við sparingum.
8. oktober 2014 skrivaði Mentamálaráðið til Landsverk: “Tað er eitt ynski frá
Mentamálaráðnum at fáa eina gjøgnumgongd av hølisdisponeringini í Marknagilsdeplinum, hvat hevur man hugsað hvar, og hvussu nógv pláss er til hvønn aktivitet. Vit
hava til bygginevndina fingið eina umbøn frá Tekniska skúla at fáa meiri pláss í
skúlanum til nýggja undirvísing (nýtt fak). Spurningurin er, hvussu gera vit tað
skilabest.”
Í frágreiðingini frá fundinum í oktober 2014, eru játtanartøl 2014 til 2016 o.a. Eisini er
yvirlit yvir sáttmálar, ið eru gjørdir. Sambært frágreiðingini varð kannað um at fáa
berghitaskipan inn aftur í prosjektið. Arbeitt varð við ESCO-loysn. Samskiftið við
Fjarhitafelagið var lagt stilt, ímeðan berghitaloysn varð kannað.
Landsstýrismaðurin í mentamálum vísti 21. januar 2015 á, at hann sjálvur og helst
eisini Løgtingið høvdu áhuga í at vita, um kostnaðarmeting og tíðarætlan fóru at halda.
Higartil hevði hann fingið greið boð frá Landsverki, at alt bendi á, at bæði peningur og
tíðarætlan fóru at passa. Hann helt, at eftir svarinum frá Landsverki, hekk alt meira ella
minni í óvissuni, og spurdi, um tað var rætt skilt og legði afturat, at Løgtingið mátti fáa
røttu upplýsingarnar.
21. januar 2015 sendi deildarstjóri í Mentamálaráðnum skriv til Landsverk um, at tað
var við at taka seg upp ein trúvirðisspurningur, um hatta nú var tann einasti
roknifeilurin40, ella tað vóru onnur brek, ið kanska ikki vóru funnin enn. Hann spurdi,
um tað hevði verið eitt hugskot, at gjøgnumgingið málið við bygginevndina, og greitt
frá har, hvussu tryggjast skuldi, at alt nú var ílagi, soleiðis at tey kundu brúkt
bygginevndina til talsfólk fyri partarnar at fáa boðskapin út, at alt nú var í lagi.
Leiðarin á byggideildini hjá Landsverki svaraði, at tað kundi verið eitt gott hugskot at
brúkt bygginevndina til ymiskt. Í hesum førinum hevði Landsverk sagt tað tey vistu.
Tey bíðaðu m.a. eftir endaligum tekningum.
Í mars 2015 skrivaði stjórin á Landsverki til Mentamálaráðið, at uppritið, sum hann
hevði lovað at sent Mentamálaráðnum tíverri var seinkað, men fór at verða sent í
vikuni.

40

Roknivilla var í prosjektinum hjá undirveitara í sambandi við trappuveggirnar.
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Landsstýrismaðurin
var ivasamur um
byggimálini sum
Landsverk umsat fyri
ráðið.

Sama dag spurdi landsstýrismaðurin í mentamálum aðalstjóran og deildarstjóran, um
nakað sum helst kom frá Landsverki til tíðina. Hann var ivasamur um byggimálini, sum
Landsverk umsat fyri ráðið.
20. mars 2015 sendi stjórin á Landsverki Mentamálaráðnum frágreiðing um roknifeilin,
og hvussu tað málið var handfarið.
21. apríl 2015 spurdi deildarstjóri í Mentamálaráðnum stjóran á Landsverki, um nakað
nýtt var um tíðarætlanina fyri Marknagilsdepilin. Hann segði orsøkina til spurningin
vera, at tey skuldu møta í fíggjarnevndini dagin eftir, og har máttu báðir partar siga tað
sama.

Landsstýrismaðurin
dámdi illa at vera
skuldsettur fyri at
afturhalda
upplýsingar.

6. mai 2015 heitti landsstýrismaðurin í mentamálum á sín aðalstjóra, um at skipa fyri
kunnandi fundi fyri tingfólkum enn einaferð, har Landsverk skuldi greiða frá tí,
Mentamálaráðið fekk at vita frá teimum. Landsstýrismaðurin vísti á, at honum dámdi
ikki at verða skuldsettur fyri at afturhalda upplýsingar, sum róð hevði verið framundir.
7. juli 2015 varð upplýst at byggingin hevði gingið strilti undanfarna vetur og vár
orsakað av prosjektfeilum og øðrum trupulleikum, men gongd var nú komin á.
Landsverk skuldi koma við nýggjari tíðarætlan í viku 29. Sambært galdandi tíðarætlan
skuldi arbeiðið vera liðugt í oktober/november 2016.
6. oktober 2015 segði aðalstjórin í Mentamálaráðnum í telduposti til stjóran á
Landsverki m.a., at í sambandi við, at rektarin fyri Marknagilsdepilin skuldi yvirtaka
formanspostin í Bygginevndini, hevði hann hugt eftir, hvat arbeiðssetningurin var.

Yvirskipaða
uppgávan hjá
bygginevndini.

Sambært aðalstjóranum var ásett í skrivi frá 28. mars 2008, at yvirskipaða uppgávan
hjá bygginevndini var, at:



Tryggja, at næmingar og lærarar fáa nútímans námsfrøðiligar, bygningarligar
karmar at virka innanfyri, og mæla til loysnir í byggimálinum, sum eru í
samsvari við hetta og ásettu yvirskipaðu karmarnar.
Hava eftirlit við, at valdar loysnir verða framdar í verki.

Landsverk skuldi tryggja, at bygningurin varð bygdur innan ásetta fíggjar- og
tíðarkarmar. Landsverk skuldi bjóða verkætlanina út av nýggjum, og fekk dispositiónsrættin av samlaða fíggjarkarminum til bygging av nýggjum Miðnámsskúladepli í
Tórshavn. Landsverk skuldi í hesum sambandi standa fyri byggiroknskapinum,
umframt tryggja, at bygningurin varð bygdur við atliti at ynskjum og krøvum hjá
eigaranum.
Aðalstjórin skoytir uppí, at “Spurningurin er, um arbeiðssetningurin hjá bygginevndini
skuldi verðið broyttur nakað í sambandi við, hvussu langt byggingin er komin nú.” Eisini
spyr hann, “um Landsverk hevur nakra meining um tað, ella um Landsverk hevur fingið
nakrar orðingar fyri virki hjá bygginevndum, sum ikki eru við í hesum skrivinum?”
7. oktober 2015 svaraði stjórin á Landsverki, at hann helt tað ikki vera skilagott at
broyta ein arbeiðssetning, nú tey vóru komin so langt. Arbeiðssetningurin, sum varð
orðaður tá, greiddi frá uppgávum og ábyrgdum fyri allar fasurnar í einari byggiprosess.
Hann metti ikki, at tørvur var á at gera broytingar. Sambært stjóranum var uppgávan
hjá bygginevndini sera avmarkað í byggifasuni, tí loysnir o.a. vóru valdar. Tað var ikki
fyrr enn møguligar broytingar skuldu gerast, at bygginevndin skuldi vera virkin.
Umframt tað, skuldi bygginevndin sjálvandi eisini kunnast um gongdina.

Neyðugt at tillaga
játtanina til innbúgv.

16. oktober 2015 sendi Mentamálaráðið Landsverki teldupost, og vísti á, at neyðugt
varð at gera tillagingar á játtanini til innbúgv. Ráðið bað um at fáa tað nærri útgreinað,
fyri at fáa greitt bygginevndini frá tí. Landsverk svaraði, at arbeitt varð við tí, og at tey
skuldu venda aftur sum skjótast.

76

Kap. 6 Eftirlit hjá aðalráðunum

26. oktober var fundur ímillum Mentamálaráðið, Samferðslumálaráðið og Landsverk
um TG Verk, um uppskot frá Landsverki til loysn.
27. oktober 2015 bað aðalstjórin í Mentamálaráðnum stjóran á Landsverki um at fáa
1. Seinastu dagførdu kostnaðarmeting av byggiverkætlanini við Marknagil
2. Lýsing av, hvussu Landsverk hevði viðgjørt trupulleikarnar við TG Verk í
stuttum.
3. Yvirlit yvir byggiharra og organiseringina av verkætlanini.
Hann bað um at fáa tilfarið skjótast gjørligt, tí hann skuldi á fund við aðrar aðalstjórar,
um tað, sum partarnir høvdu viðgjørt dagin fyri.
28. oktober 2015 skrivaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum til stjóran á Landsverki, við
útdýpandi spurningum til Fíggjarstýringsskjalið frá 28. oktober 2015 41:
1. Hvussu verður væntaða tryggingargjaldið innroknað í kostnaðarmetingina
2. Onkrar av útreiðslunum sýnast at passa illa til kostnaðarmetingina – hvussu
skal tað skiljast?
a. Fyri prosjekteringsútreiðslur eru 56,5 mió.kr. rindaðar, men einans 50,4
mió.kr. disponeraðar.
b. Intern ráðgeving og leiðsla hevur kostað 10,1 mió.kr., og tað eru einans
umleið 4 mió.kr. eftir til restina av byggingini. Er tað nokk?
c. 20 mió.kr. av innbúgvi v.m.stendur til at verða innihildið í arbeiðstakarasáttmálanum. Hvat er tað og kemur tað at halda?
d. Til málsettar útreiðslur er útgoldið 7,5 mió.kr. og er hetta hálv mió.kr. meira
ein tað, sum er í kostnaðarætlanini, og 1,5 mió.kr. meira, enn tað, sum er
disponerað.
3. Undir sparingunum á 8,5 mió.kr. stendur, at 2,4 mió.kr. er avsett til kompilering,
hvat er tað?
Aðalstjórin helt, at tey skuldu vera eitt sindur varin við at taka av inventari. Tað var
rættiliga týðiliga oyramerkt í fíggjarlógini, at 60 mió.kr. vóru avsettar til tað.
30. oktober 2015 svaraði stjórin á Landsverki:
1. At tryggingaravrokningin liggur uttanfyri budgettið. Við í hesum eru nøkur
útlegg, sum verða víðariførd trygging. Tey eru mótroknað í hesum budgett.
2.
a. Har vóru nakrar útreiðslur, sum vóru komnar skeivt fyri, og har kemur eitt
frátrekk frá trygging. Er nú viðmerkt í skjalinum.
b. Ja hetta er nokk. Byggileiðsla kemur afturat. Tað gevur áleið 3+4 mió.kr.
c. Hetta merkir, at partar av innbúgvi og tólum er longu innihildið í teimum
sáttmálum, sum vera uppá t.d. kompletering.
d. Her var ein lítil feilur komin í, sum nú er rættaður. Afturat hesum skal
viðmerkjast, at stadeforretning42 v.m. er goldið av hesum posti, og vit føra
stóran part víðari til trygging. Upphæddin er tó óviss enn.
3. Hetta eru sparingar í kompleteringsenterprisuni, sum inniheldur loft, veggir,
hurðar o.s.fr.
Í fundarfrásøgn 10. november 2015 stendur m.a. at avtala var um at vera upp á pláss
við TG Verk, at Landsverk gjørdi eitt útlegg, sum dekkar 15 av teimum 45 mió.kr., sum
vóru í kravinum. Landsverk gjørdi sær rætt í avtaluni til at krevja fulla upphædd
afturgoldna í gerðarrættinum. Partur av avtaluni var nýggj tíðarætlan, at skúlin skuldi
standa liðugur um ársskifti 2016/2017. Møguligt var at halda budgettið, um nakrar
sparingar vórðu framdar.
Á fundi 4. januar 2016 varð m.a. upplýst, at skúlin bleiv liðugur seint á vári 2017.
41
42

Sí fylgiskjal 11.2
§ 44, stk. 2 í ABF06.
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Í oktober 2015 bað
Mentamálaráðið um
dagførda kostnaðarmeting.
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10. mai 2016 varð kunnað um orkuloysn. Greiða mátti fáast á, hvør loysn skuldi veljast.
Eisini varð nevnt, at Lemming & Erikson vóru farin á húsagang, og at tað kom at ávirka
verkætlanina á ein ella annan hátt, og at kannað varð, hvørjir møguleikar vóru at fáa
fatur á fólki hjá Lemming & Erikson, ið BIG kundi yvirtaka.
Í juli 2016 varð sagt,
at skúlin varð liðugur
til skúlaársbyrjan
2017.

12. juli 2016 varð greitt frá, at ætlanin var, at skúlin skuldi standa liðugur til skúlaársbyrjan 2017.
7. august 2016 var Mentamálaráðið í holt við at søkja um eykajáttan at fremja
jarðhitaloysnina fyri.43
Í fundarfrágreiðing 4. oktober 2016 stendur, at nógv órógv var, sum fór at ávirka
tíðarætlanina, at tørvur var á, at fáa í lag avtalu um útlegg í sambandi við sakarmál og
fylgjur, og at svarskriv var sent pr. 30. september 2016 til gerðarrættin.

Í januar 2017 varð
framvegis ætlanin at
skúlin varð liðugur í
2017.
Umbøn um heimild til
fíggjarligt útlegg.

8. november 2016 varð arbeitt við at gera nýggja tíðarætlan, og tørvur var á, at fáa
avtalu um útlegg í sambandi við sakarmál og fylgjur. Landsverk skuldi koma við einari
uppgerð fyri neyðug útlegg. Um orkuloysn verður sagt, at farið var í gongd, og at
væntandi fór um ¾ at verða frá jarðhita.
3. januar 2017 stendur m.a. í fundarfrágreiðingini, at arbeitt varð við at gera nýggja
tíðarætlan, og at ætlanin framvegis var at fáa bygningin lidnan í 2017.
9. februar 2017 sendi Landsverk Mentamálaráðnum umbøn um heimild til fíggjarligt
útlegg, tí at ósemja hevði tikið seg upp ímillum Landsverk og høvuðsarbeiðstakaran.
Í frágreiðing sínari til Samferðslumálaráðið í desember 2018 upplýsti Landsverk, at tey
10. februar 2017 boðaðu Mentamálaráðnum frá, at neyðugt var at biðja um eina eykajáttan á 86,6 mió.kr.
7. mars 2017 verður m.a. sagt í fundarfrásøgn, at eftir ætlan skuldi skúlin avhendast
áðrenn 1. mars 2018.

Flagtekja mett at
kosta 6-7 mió.kr.

Á samstarvsfundi 3. mai 2017 varð kunnað um verklagslógina, m.a. at flagtekja
(Sedum) fyribils varð mett at kosta 6-7 mió.kr. og at Landsverk kannaði, um tað bar til.
Eftir tíðarætlanini skuldi skúlin avhendast áðrenn 1. mars, og vóru tey ein dag aftanfyri.
5. september 2017 varð kunnað um, at d.d. vóru 490 mió.kr. brúktar, og at mett varð,
at fígging var tøk fram til 1. november 2017. Skúlin skuldi avhendast í mars/apríl 2018.

500 mió.kr. brúktar

Í frágreiðing frá samstarvsfundi 3. oktober 2017 stendur, at d.d. eru um 500 mió.kr.
brúktar. Sambært Mentamálraðnum fingu tey upplýst frá Landsverki á fundinum, at
støðan var ikki so akut viðvíkjandi fígging, tí mett varð, at fígging var fram til november
2017. Løgtingið játtaði eykajáttanina tann 19. oktober 2017. Sambært Mentamálaráðnum varð uppskotið um hækking av verklagslógini fyrstu ferð lagt fram í mai 2017,
men fall burtur, tí Løgtingið fór í summarfrí í juni. Uppskotið var tí lagt fram aftur fyrst í
komandi tingsetu.

Í desember 2017 varð
roknað við at
avhenda í apríl 2018.

12. desember 2017 varð m.a. sagt, at skúlin skuldi avhendast í apríl 2018. Tey vóru í
holt við at velja endaliga orkuloysn, og talan var um eina nakað minni skipan, men sum
kom at nøkta 60-70% av samlaða tørvinum yvir eitt ár.
8. januar 2018 sendi borgarstjórin í Havn skriv til landsstýrismannin í mentamálum, har
hann m.a. gjørdi vart við, at brunaviðurskiftini á Skúladeplinum við Marknagil ikki vóru
avgreidd enn.
43

Sí eisini brotið um broyting av verklagslógini í 2016.
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Í fundarfrásøgn 9. januar 2018 varð aftur nevnt, at flagtekja (Sedum) er fyribils mett at
kosta 6-7 mió.kr., og at Landsverk kannaði kostnaðin. Landsverk bíðaði eftir
dagførdum prosjekttilfari samsvarandi ynski um ikki at nýta innflutt tilfar. Sagt varð
eisini, at arbeiðið gekk væl í løtuni, og at tíðarætlanin sá út til at halda, við einari
seinking 2 til 3 vikur, sum arbeitt varð við at heinta inn.
6. februar 2018 stendur í fundarfrágreiðingini, at Landsverk bíðaði eftir dagførdum
tilfari í sambandi við ikki at nýta innflutt tilfar til tekjuna. Eisini vóru avbjóðingar við
beriorku, og skuldu konstruktiónirnar endurroknast. Sagt verður, at arbeiðið gekk væl
í løtuni, og at tíðarætlanin sá út til at halda. Eftir ætlan skuldi skúlin avhendast í apríl
2018. Stigvís innflyting. Arbeitt varð við at fáa maskinur o.a. til tekniska skúla inn í
tíðarætlanina. Avrátt var, at eingin snarljósverja verður á bygningunum (tilskilað varð,
at gólv og veggir eru jørðaðir). Tórshavnar kommuna hevði sent Mentamálaráðnum
skriv viðvíkjandi gjaldi av stigabili.

Tíðarætlan sá út til at
halda.

Arbeiða við at fáa
maskinur til tekniska
skúla inn í tíðarætlanina.

7. mars 2018 kannaði Landsverk framvegis møguligar loysnir um flagtekju (Sedum).
19. mars 2018 skrivaði Mentamálaráðið til rektaran á Glasi við avriti til verkætlanarleiðaran hjá Landsverki, at aðalstjórin og deildarstjóri høvdu verið á byggiplássinum og
kunnað seg um, hvussu byggingin gekk. Hann helt, at teir vóru væl nøgdir við
gongdina, har verkætlanarleiðarin greiddi frá.

Mentamálaráðið væl
nøkt við gongdina á
Glasi.

20. mars 2018 spurdi leiðarin á byggideildini hjá Landsverki Mentamálaráðið, um tað
veruliga kundi passa, at Landsverk ikki kundi selja maskinurnar hjá Tekniska skúla og
brúka pengarnar til nýggjar maskinur.
Í frágreiðing frá fundi 11. mai 2018 verður nevnt, at handverkarafyritøka var seinkað í
mun til tíðarætlan, og at avtala var gjørd við fyritøkuna at seta fleiri fólk á og at arbeiða
longri dagar. Um byggiloyvið stendur, at Tórshavnar kommuna og Landsverk vóru
komin ásamt um loysn við verandi stigabili. Sagt verður, at tíðarætlanin sá út til at
halda, og at nøkur arbeiði verða møguliga ikki liðug áðrenn innflyting.
5. juni 2018 kundi roknast við at innkoyring av installatiónum, føstum innbúgvi og
uppsetan av litfoliu fór fram samstundis, sum Glasir flutti inn. Arbeitt varð uttandura.
Jarðhiti o.a. blivu helst ikki liðug áðrenn innflyting. 9. august 2018. Handverkarafyritøka
var nakað seinkað í mun til tíðarætlanina.

Jarðhiti helst ikki
liðugur, áðrenn
innflyting.

7. august 2018 var status, at nakrar hæddir vóru vaskaðar. Ein ætlan skuldi gerast um
manglarnar eftir móttøkuna. Leyst og fast innbúgv var ávegis. Fleiri maskinur á
bilverkstaði vóru uppsettar. Stórkøkurin skuldi koma dagin eftir. Fyrsta sending av
serinnbúgvi skuldi koma á plássið í komandi viku.
4. oktober 2018 arbeiddi Landsverk við at fáa flest allar manglar avgreiddar innan 22.
oktober 2018. 6. november skuldi yvirlit yvir manglar gjøgnumgangast á statusfundi
millum Mentamálaráðið og Skúladepilin við Marknagil. Landsverk kom framhaldandi at
hava tvey starvsfólk at taka sær av Skúladeplinum við Marknagil til allir manglar vóru
avgreiddir.
23. oktober 2018 sendi stjórin á Landsverki teldupost til aðalstjóran í Mentamálaráðnum við heitinum “Fyrispurningur um, hvussu meirútreiðslurnar í sambandi við
liðuggerð av byggiarbeiði á Skúladeplinum við Marknagil skulu handfarast” Hann
skrivar:
“Í sambandi við liðuggerð av Skúladeplinum við Marknagil er neyðugt at seta arbeiðir
í gongd, sum Landsverk ikki hevur játtan til. Tað hevur nevniliga víst seg, at fleiri
prosjektmanglar, prosjektfeilir og arbeiðir eru nú her móti endanum, sum ikki vóru við
ella ikki vóru lýst í prosjekttilfarinum.
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Fráboðan um, at
Landsverk fer at seta
arbeiðir í gongd, sum
játtan ikki er til.

LANDSGRANNSKOÐANIN

Komandi vikurnar fer Landsverk tí at seta arbeiðir í gongd, sum játtan ikki er til. Talan
er um mettar meirútreiðslur á umleið 18,6 mió. krónur, sum svarar til eina meirnýtslu á
2,9 prosent av samlaðu játtanini til verkætlanina.
Viðfest í hesum telduposti er ein frágreiðing frá byggileiðsluni á Landsverki, sum lýsir
mettu meirnýtsluna og orsøkina til útreiðslurnar. Í frágreiðingini er eisini viðlagt eitt
yvirlit yvir trætumál millum Landsverk og arbeiðstakarar, sum ikki eru avgreidd, og sum
møguliga kunnu enda sum ósemjur í einum gerðarrætti, um semja ikki verður gjørd.
Landsverk vil við hesum spyrja Mentamálaráðið, hvussu ein slík meirútreiðsla skal
handfarast. Talan er um neyðugar útreiðslur fyri at fáa gjørt skúlan heilt lidnan, og sum
ikki kunnu sparast burtur.
Málið hevur skund, tí arbeiðini skulu gerast nú og komandi vikurnar.”
Spurningur, hvør
hevur politisku
ábyrgdina.

Aðalstjórin í Mentamálaráðnum sendi sama dag teldupost til aðalstjóran í Samferðslumálaráðnum:
“Viðlagdur er teldupostur frá [stjóranum á Landsverki] í morgun, hann fráboðar eitt
munandi yvirtrekk á Skúladeplinum við Marknagil.
Havi tosað við hann og hann sigur at sami teldupostur er eisini sendur til SMR, sum
varar av LV.
Vit eru enn einaferð í ógreiðu støðuni, har spurningurin er, hvør hevur politisku
ábyrgdina.
Eg havi gjørt [stjóranum] greitt, at MMR ikki hevur nakra heimild, at geva nøkur boð,
sum liggja uttanfyri fíggjarligu karmarnar sum eru játtaðir.
Tað er bara Løgtingið sum kann játtað pengar.
Er hinvegin talan um útreiðslur, sum longu eru avhildnar er talan um eitt yvirtrekk, so
er tað nakað, sum Løgtingið ikki játtar, men meirútreiðslan má staðfestast.
Mentamálaráðið hevur fylgt hesum byggimálinum tætt og hevur javnan spurt inn til
fíggjarligu støðuna. Boðini frá LV hava alla tíðina verið, at teir halda seg innan fyri
fíggjarkarmarnar.
Núverandi støða er tí heilt nýggj fyri okkum.
Eg havi biðið [stjóran] um eina nærri frágreiðing sum lýsir málið. Hann skal verða klárur
við hesari mánadagin.
Vit mugu hava eina samskipaða tilgongd í hesum málinum og viðgera tað saman.”

Ikki seta arbeiði í
gongd, sum játtan
ikki er til.

24. oktober 2018 bað aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum stjóran á Landsverki um
ikki seta nakað arbeiði í gongd, sum játtan ikki var til. Eisini bað hann stjóran gera
frágreiðingina til Mentamálaráðið sum skjótast, so mátti landsstýrið taka støðu til,
hvussu farast skuldi víðari við málinum. Stjórin á Landsverki svaraði, at hann skuldi
hava fund við Mentamálaráðið mánadagin og bað aðalstjóran, um tað lá fyri, at ringja
til sín um málið.

Farið er upp um
játtanarkarmin.

26. oktober 2018 kunnaði stjórin á Landsverki Mentamálaráðið og Samferðslumálaráðið um “Meirútreiðslur í sambandi við Skúladepilin við Marknagil”. M.a. segði hann,
at samlaði kostnaðurin nú var farin upp um verandi játtanarkarm, og fyri at fáa skúlan
lidnan vóru útreiðslur komnar afturat, sum ikki vóru íroknaðar samlaða kostnaðin. Hann
vísti á prosjektmanglar fyri 4 mió.kr.

Prosjektmanglar.

Stjórin á Landsverki vísti eisini á, at prosjektmanglar vóru millum fast innbúgv, el og
ventilatión. Við í skrivinum var tekning frá teimum, ið høvdu reviderað prosjektið
viðvíkjandi útlufting o.ø. til maskinur. Allar maskinurnar máttu flytast, eins og allar lidnu
innleggingarnar eisini máttu flytast. Meirútreiðslurnar fyri prosjektmanglar fyri fast
innbúgv, el og ventilatión vóru 3.250 t.kr.

Vænta meirútreiðslur
á 18.650 t.kr.

Manglarnir fyri ljós í rýmingarleiðum o.a. (prosjekteringsfeilir) vóru 6 mió.kr. Afturat
hesum vóru meirútreiðslur fyri uttanduraarbeiði 3.750 t.kr. Eykakostnaðir fyri byggiarbeiðir, ið enn vóru í gongd vóru 1.750 t.kr. Sambært stjóranum vóru 1,6 mió.kr. eftir
av játtanini 16. oktober 2018, tí væntaði hann eina meirútreiðslu 18.650 t.kr. (20.2501.600).
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29. oktober 2018 var fundur, har stjórin og leiðarin fyri byggideildina umboðaðu
Landsverk, aðalstjórin, undirvísingarstjórin, fulltrúi og fyrrverandi deildarstjórin
umboðaðu Mentamálaráðið og rektarin umboðaði Glasir.
Í fundarfrágreiðingini skrivar Mentamálaráðið, at frágreiðingin um meirnýtsluna kom
óvart á ráðið, og at sambært Landsverki vóru allar eykaútreiðslur við í frágreiðingini,
sum Landsverk í løtuni kendi til.

Meirnýtsla kom óvart
á Mentamálaráðið.

Landsverk vísti m.a. á, at 2-3% í meirnýtslu var ikki nakað óvanligt. Uppgerð, sum
Mentamálaráðið hevði fingið frá Landsverki 26. oktober varð gjøgnumgingin. Sambært
Landsverki kundi verkætlanin ikki uttan víðari steðgast, men 2 mió.kr. av teimum 20
mió.kr. kundu steðga, tað var nakað av uttandura arbeiðið og montering av maskinum
á verkstøðunum.

Meirnýtsla 2-3% ikki
nakað óvanligt.

Sambært Landsverki var talan um eina ófatiliga vánaliga verkætlan frá arkitektinum,
og Landsverk fór at hava eina langa prosess yvirfyri ráðgevanum aftaná.

Sambært Landsverki
er verkætlanin frá
arkitektinum ófatiliga
vánalig.

Nevnt verður í fundarfrágreiðingini, at







Fleiri maskinur virkaðu ikki, nú arbeiðið at seta maskinurnar til var steðgað.
Asfalteringin og uppsetan av ljósum uttanfyri var eisini steðgað.
Jarðhitaskipanin manglaði endaliga elforsýning, men tað fór at verða gjørt sum
ætlað.
Arbeiðið við ventilasjónsskipanini fór at verða gjørt liðugt.
Peningurin til flagtekjuna var brúktur til annað arbeiði.
Á verkstøðunum manglaðu 5-6 fresarar at verða settir til, umframt pussimaskinur og cnc maskina.

Serliga verkætlanin við verkstøðunum var sambært Landsverki vánalig frá
ráðgevanum. Íbindingin av maskinum hevði ongantíð verið við í verkætlanini; tað hevði
Landsverk ikki vitað av.
Sambært Landsverki var tað bíligasta fyri landið, at gera arbeiðini liðug sum skjótast,
tí tað hevði havt eykakostnaðir við sær at steðga arbeiðinum.

Bíligast fyri landið at
gera arbeiðini liðug.

Landsverk spurdi, hvat stovnurin nú skuldi gera yvir fyri Mentamálaráðnum fyri at fáa
verkætlanina lidnað. Mentamálaráðið svaraði, at ráðið vildi hava Fíggjarmálaráðið og
Samferðslumálaráðið við í málið, fyri betur at fáa lýst, hvat skuldi gerast. Landsverk
skuldi gera eina uppgerð, sum vísir, hvat tey biðja um eykajáttan til.
At enda verður sagt í fundarfrágreiðingini, at viðurskifti vóru á skúlanum, ið ikki vóru
trygg fyri fólkið, um neyðstøða kemur í, t.d. orsakað av eldi. M.a. vóru hurðar, ið ikki
vóru tryggar hjá fólki at fara út ígjøgnum.

Viðurskiftini á
skúlanum ikki trygg,

3. november skrivaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum til stjóran á Landsverki, har hann
vísti til fund dagin fyri ímillum løgmann og landsstýrismenninar í fíggjarmálum og
mentamálum um meirnýtsluna í sambandi við byggingina í Marknagili. Hann vildi hava
svar á nakrar uppfylgjandi spurningar, teir vóru:

Mentamálaráðið spyr
Landsverk meira um
eykajáttan.

1. Er vissa fyri, at við hesari eykajáttanini á tilsamans 18,6 mió.kr., so er
byggingin av skúladeplinum komin heilt á mál. T.v.s. tað koma ikki fleiri
umbønir um eykajáttanir til hesa byggingina.
2. Onkur hevur víst á, at okkurt má gerast við høvuðsinngongdina, tí alt ov nógvur
vindur stendur beint inn á har. Kann roknast við, at nakað má gerast við tað,
sum eykajáttan skal til?
3. Av teimum 20,3 mió.kr., sum mangla fyri at gera byggingina lidna, er nógv
longu brúkt. Hvussu nógv er brúkt? Í yvirlitinum framgongur, at 4,8 mió.kr. kann
haldast aftur, um steðgað verður nú. Skal hetta skiljast, sum at 20,3 – 4,8 =
15,5 mió.kr. er brúkt?
81

LANDSGRANNSKOÐANIN

4. Í fráboðanini um meirnýtslu dagfest 26. oktober 2018 skriva tit soleiðis:
“Útreiðslurnar til rætting av prosjektfeilir kundu staðfestast seint, og mett varð
tí, at fíggjarligu avleiðingarnar av at steðga arbeiðinum, sum vóru settí gongd,
ella at útseta hesi, vóru ov stórar. Avleiðingarnar høvdu verið, at skúlin ikki
kundi takast í nýtslu, og tað vildi havt meirkostnað við sær at gera arbeiðið
seinni.”
Eisini spurdi aðalstjórin, nær Landsverk kundi staðfesta, at prosjektfeilirnir fóru at fáa
fíggjarligar avleiðingar, soleiðis at tað bleiv ein meirnýtsla.
4. november 2018 svaraði stjórin á Landsverki:
Ad. 1. Fíggjarstøðan er ikki gjørd endaliga upp enn, tí alt arbeiðið ikki er heilt liðugt, og
allir arbeiðstakarar ikki hava sent endaliga uppgerð yvir tað arbeiði, sum er gjørt. Tað
ber tí ikki til hjá Landsverki í verandi løtu at svara, um fleiri ókendar og ikki fráboðaðar
útreiðslur kunnu staðfestast seinni. Í fráboðanini, sum varð send tykkum tann 26.
oktober hevur Landsverk roynt at lýst verandi fíggjarstøðu og greitt frá orsøkini til, at
ein meirnýtsla kundi staðfestast.
Ad. 2 Tað er rætt, at skúlin hevur víst á, at okkurt má gerast við høvuðsinngongdina,
tí nógvur gjóstur frá úthurðini kann staðfestast. Landsverk handfer hetta sum ein
prosjektfeil, og hevur tí biðið ráðgevan, BIG, vísa á, hvussu hetta kann loysast.
Landsverk hevur ikki móttikið uppskot til loysn enn, og tí kunnu vit ikki upplýsa, hvat
meirkostnaðurin av hesum kann blíva.
Ad. 3 Tað er rætt skilt, at uppgerðin sum Landsverk hevur gjørt, vísir, at umleið 15,5
mió.kr. eru útreiðslur fyri uppgjørdar og staðfestar meirveitingar, sum eru veittar.
Ad. 4 Fíggjarligar avleiðingar, ið stava frá prosjektfeilum o.ø., og sum kundu
staðfestast, at tær fóru at fáa fíggjarligar avleiðingar fyri verkætlanina, vóru fráboðaðar
Mentamálaráðnum beinanvegin, hesar vórðu staðfestar sum meirútreiðslur fyri
samlaðu verkætlanina.
Ein fráboðan og frágreiðing varð send Mentamálaráðnum fáar dagar eftir, at
avleiðingarnar kundu staðfestast.
Viðmerkjast skal, at tað kann gerast trupult at meta um hvørt ein staðfestur feilur ella
mangul fer at fáa fíggjarligar avleiðingar fyri eina verkætlan. Tí kann tað koma fyri, at
ein byggileiðsla ella eitt eftirlit fráboðar avleiðingar seint, t.e. tá tað er staðfest, at tað
er ein meirútreiðsla.
Skeivt, ikki at biðja
um heimild at brúka
meira enn 18,6 mió.kr.
afturat.

4. november 2018 bað Mentamálaráðið Landsverk um viðmerkingar til uppskot til
eykajáttan. Landsverk svaraði, at um stovnurin skuldu taka hædd fyri møguligum
eykaútreiðslum, eitt nú til at loysa trupulleikar viðvíkjandi høvuðsinngondini, nýggj
ynskir, sum skúlin hevði, óvissur o.a., so metti Landsverk tað vera skeivt ikki at biðja
um heimild at brúka meira enn 18,6 mió.kr. afturat. 6. november skuldi yvirlit yvir
manglar gjøgnumgangast á fundi millum Mentamálaráðið og Glasir.
19. november 2018 sendi stjórin á Landsverki eitt notat til Mentamálaráðið í sambandi
við meirkostnaðin á Skúladeplinum við Marknagil. Tann uppgerðin vísir, at tørvur var
á 1,15 mió.kr. afturat teimum 18,8 mió.kr., ið vóru í uppgerðini frá 26. oktober 2018.
Stjórin vísti á, at hesar útreiðslur vóru eftir fyri at gera bygningin lidnan, soleiðis at hann
inniheldur tað, sum varð avtalað við bygginevndina, Mentamálaráðið og
myndugleikarnar, áðrenn farið varð í gongd við byggingina, og sum Løgtingið eisini
hevði játtað pening til.

Samlað meirnýtsla
28,75 mió.kr.

Niðurstøðan og tilmæli hjá stjóranum vóru m.a., at staðfesta meirnýtslan var tilsamans
14,25 mió.kr., og útreiðslur til arbeiðir, ið vóru eftir at gera, vóru 5,56 mió.kr. Samlaða
meirnýtslan, íroknað raðfesting 1, varð sostatt 28,75 mió.kr. Landsverk mælti til, at

82

Kap. 6 Eftirlit hjá aðalráðunum

ynskir og tørvur, ið vóru lýst sum raðfesting 2 og 3, vórðu lýst nærri, áðrenn støða varð
tikin til ynskini.
23. november 2018 sendi Mentamálaráðið skriv til Løgtingið/Fíggjarnevndina
viðíkjandi “Bráfeingis og samlaðum tørvi til byggingina av Skúladeplinum við
Marknagil”. Hjálagt var notat frá Landsverki 19. november 2018 um tað sama.
Landsstýrismaðurin bað um, at myndugleikakrøv fyri 7 mió.kr. og 1,5 mió.kr. til tilseting
av maskinum vórðu viðgjørd sum skundmál. Mælt varð eisini til at 28,4 mió.kr. vórðu
játtaðar, harav vóru 14,3 mió.kr. staðfestar meirútreiðslur og 14,1 mió.kr. var øktur
fíggjartørvur at gera bráfeingis arbeiði liðug sum skjótast.

Landsstýrismaðurin
biður um, at málið
verður viðgjørt sum
skundmál.

23. november 2018 kunnaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum eisini stjóran á Landsverki
um, at málið um eykajáttan helst ikki bleiv avgreitt fyrr enn í desember, tí næsti
løgtingsfundur skuldi verða 4. desember 2018. Stjórin svaraði, at hann í telduposti til
Mentamálaráðið 23. oktober 2018 greiddi frá fíggjarstøðuni og tørvinum á eykajáttan,
og at hann tá eisini boðaði frá, at málið hevði stóran skund. Hann vísti á, at málið varð
eisini viðgjørt á fundi við ráðið 25. oktober 2018, har Landsverk greiddi frá, hví málið
hevði skund.
Stjórin á Landsverki legði afturat, at á fundi 8. november 2018 varð heitt á Landsverk
um at lýsa málið betur og gera eitt fullfíggjað og endaligt yvirlit yvir allar meirútreiðslur.
Harumframt varð avtalað, at Landsverk skuldi kanna og lýsa ynskini og tørvin hjá
skúlanum, sum vóru komin aftaná, ella í sambandi við avhendan av skúlanum. Á
fundinum varð upplýst, at málið fór at verða endaliga viðgjørt innan 2 vikur, soleiðis at
arbeiðið kundi halda fram. Stjórin vísir á, at nú var meira enn ein mánaður farin , síðani
upplýst varð, at málið hevði skund, og umbønin um eykajáttan var ikki løgd fyri
Løgtingið enn, og var tí heldur ikki avgreidd enn.
Stjórin segði harafturat, at tá ið spurt varð, hvørjar fylgjur tað fekk, um málið ikki varð
lagt fyri Løgtingið fyrr enn 4. desember, kundi hann upplýsa:
1. Roknast kann ikki við, at tann kostnaður, sum Landsverk hevur upplýst, at
arbeiðið kann gerast liðugt fyri, kann haldast. Roknast kann við, at tað fer at
dýrka arbeiðið við umleið 50 prosentum ella meira, tí neyðugt verður helst at
bjóða arbeiðið út av nýggjum. Tað fer tí at dýrka munandi.
2. Støðan á arbeiðsmarknaðinum er tann,at tað er sera trupult at fáa fyritøkur at
bjóða upp á arbeiðir við stuttari tíðarfreist. Tað er tí óvist, nær arbeiðini kunnu
takast uppaftur, um tað ikki verður gjørt nú.
3. Um tað ikki verða teir somu arbeiðstakararnir, sum gera arbeiðið liðugt, men
arbeiðið skal bjóðast út av nýggjum, verður tað trupult staðfesta, hvør hevur
ábyrgd av hvørjum, tí ábyrgdarbýtið verður fløkt.
4. Roknast kann við, at verandi nýtsluloyvi gongur út, ella at myndugleikin setir
avmarkingar viðvíkjandi nýtslu av skúlanum.
Stjórin á Landsverki helt, at málið kundi ikki bíða til 4. desember 2018.
23. november 2018, kl. 16, sendi aðalstjórin í Mentamálaráðnum skrivið frá stjóranum
á Landsverki til landsstýrismannin í mentamálum, løgmann og løgmansstjóran.
Aðalstjórin vísti á, at umhugsað átti at verðið at kalla Løgtingið saman fyrst í komandi
vikuni at viðgera málið.
23. november 2018, kl. 17:17 sendi landsstýrismaðurin í mentamálum avrit av
samskiftinum ímillum aðalstjóran í Mentamálaráðnum og stjóran á Landsverki, til
formannin í Fíggjarnevndini, har landsstýrismaðurin vísti á, at vandin fyri at alt dýrkaði
og varð seinkað munandi, nú var heilt reellur. Landsstýrismaðurin mælti staðiliga til, at
tey fingu málið avgreitt í Tinginum í vikuni eftir. Landsstýrismaðurin heitti eisini á
formannin í Fíggjarnevndini um at samskifta við løgtingsformannin um málið, og legði
afturat, at Mentamálaráðið kom til hoyringar týsmorgunin (27. november).
83

Stjórin helt, at málið
kundi ikki bíða til 4.
desember 2018.

Landsstýrismaðurin
mælti staðiliga til, at
málið varð avgreitt í
Tinginum í vikuni
eftir.

LANDSGRANNSKOÐANIN

4. desember 2018 stendur í fundarfrágreiðingini m.a., at Landsverk arbeiddi við at orða
eina frágreiðing, ið skuldi latast Samferðslumálaráðnum síðst í vikuni. Landsverk fór
ikki at seta fleiri arbeiði í verk, fyrr enn eykajáttan fyrilá, og boð komu frá
Mentamálaráðnum.
5. desember 2018 skrivaði stjórin á Landsverki til aðalstjóran í Mentamálaráðnum m.a.
at umbønin um eykajáttan var framvegis ikki samtykt, men var farin aftur í
Fíggjarnevndina hendan dagin. Hann endaði við at siga, at um málið ikki varð avgreitt
í vikuni, fór Landsverk at endurskoða kostnaðin og at biðja um nýggj tilboð at gera
arbeiðið liðugt.
Fíggjarnevndarlimir
ivast í, um upplýsingarnar vóru eftirfarandi.

6. desember 2018 svaraði aðalstjórin stjóranum á Landsverki, at Mentamálaráðið fyrr
hevði gjørt púra greitt fyri Løgtinginum og Fíggjarnevndini, at talan var um eitt
skundmál, sum átti at verði avgreitt sum skjótast fyri ikki at blíva enn dýrari. Hann helt,
at Løgtingið kendi sostatt til generellu støðuna, út frá upplýsingum, sum
Mentamálaráðið hevði fingið frá Landsverki, men at sigast mátti, at limir í
Fíggjarnevndini høvdu sett iva við, um hesar upplýsingarnar vóru eftirfarandi.
Aðalstjórin endaði við at spyrja, um Landsverk kundi útdýpa og greina upplýsingarnar
nærri og helst skjalprógva, at støðan var, sum Landsverk førdi fram, áðrenn ráðið sendi
nýggjar upplýsingar til nevndina.
Stjórin á Landsverki svaraði, og spurdi aðalstjóran, um hann kundi útgreina ítøkiliga,
hvat tað vóru fyri upplýsingar frá Landsverki, sum Landsverk skuldi útdýpa. Hann vísti
á, at Landsverk hevði ikki verið á fundi við Fíggjarnevndina um hetta málið.
6. desember 2018 svaraði aðalstjórin í Mentamálaráðnum, at onkur av fíggjarnevndarlimunum hevði nevnt, at Articon bara fyribils var farið av arbeiðsplássinum og kundi
koma aftur nær tað skuldi verða. Hann legði afturat, at tað fylti nógv í kjakinum, og at
tað hevði verið gott við skjalprógvi fyri, um tað er rætt, at arbeiðstakarar vóru við at
rýma av staðnum.
Sama dag svaraði stjórin á Landsverki, at Articon hevði víst vælvild. Hann segði eisini,
at arbeiðstakarar vóru farnir av staðnum, tí Landsverk hevði fingið boð frá
Mentamálaráðnum um at steðga. Hann spurdi aftur, hvat tað var fyri skjalprógv, ið
Mentamálaráðið ynskti. Hann endaði við at siga, at í komandi viku fór Landsverk at
kanna avleiðingarnar av, at alt var steðgað upp, og at tað helst fór at hava ein
meirkostnað við sær, sum fór at verða sent ráðnum, og leggur hann afturat, at tað eisini
hevur verið boðað Mentamálaráðnum frá áður.

Mentamálaráðið hevði
ikki aðrar møguleikar
enn at steðga
arbeiðinum.

Aðalstjórin svaraði Landsverki, at Mentamálaráðið hevði ikki aðrar møguleikar enn at
stegða arbeiðinum, tá ið eingin játtan var. Hann helt tað var óheppið, at tað hevði drigið
út at fingið játtan, men at tað eisini hekk saman við manglandi yvirliti yvir støðuna.
Hann vísti á, at tað ikki gekk fram av nøkrum skrivi frá Landsverki, sum
Mentamálaráðið hevði latið Fíggjarnevndini, at Articon hevði víst vælvild. Aðalstjórin
spurdi at enda, um tað merkti, at allar hinar arbeiðstøkurnar fóru at verða torførar at
fáa aftur á arbeiðsstaðið.
Stjórin á Landsverki svaraði, at tað varð upplýst Mentamálaráðnum á fundi ímillum
ráðið og Landsverk, at Articon kundi koma aftur við stuttari freist. Hann legði afturat, at
hann visti ikki, hvussu hann skuldi svara spurninginum, um tað fór at verða torført at
fáa somu arbeiðstakarar at koma aftur og uttan meirkostnað. Hann vísti á, at
Mentamálaráðið í november 2018 bað Landsverk kanna, um til bar at steðga
arbeiðinum í eina til tvær vikur uttan eykaútreiðslur, men nú var so hálvurannar
mánaður síðani arbeiðið varð steðgað av Mentamálaráðnum, og tað var framvegis
Landsverki ógreitt, nær tey fingu boð um at byrja aftur. Hann endaði við, at tí bar ikki
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til at siga, um tað ikki hevði meirútreiðslur við sær v.m. Landsverk skuldi kanna tað
nærri.
17. desember 2018 spurdi stjórin á Landsverki aðalstjóran í Mentamálaráðnum, um
tað var rætt, at ætlanir vóru at bíða við viðgerð av eykajáttan til komandi fíggjarár. Hann
vísti á, at tað fekk fíggjarligar avleiðingar fyri verkætlanina, um játtanin ikki varð samtykt
í 2018.
Aðalstjórin í Mentamálaráðnum sendi skrivið frá stjóranum á Landsverki, til landsstýrismannin, og viðmerkti, at hann visti ikki, um tað nyttaði ráðnum at fara víðari við
málinum, sum støðan var, og spurdi um hann skuldi boða nøkrum frá tí. Aðalstjórin
sendi eisini skrivið frá Landsverki til formannin í Fíggjarnevndini.
19. desember 2018 skrivaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum til aðalstjóran í
Fíggjarmálaráðnum, at “nú fíggjarlógin kemur til 3. viðgerð í Løgtinginum í dag, er
umráðandi at játtanin til at gera Skúladepilin við Marknagil lidnan kemur við á fíggjarlógina fyri 2019.” Hann legði afturat, at tað gav ikki meining at hava eykajáttanarviðgerð
í januar av fíggjarligum viðurskiftum, sum vóru kend í desember. Hann spurdi eisini,
um tað var nakað, Fíggjarmálaráðið tók sær av.
19. desember 2018 svaraði aðalstjórin í Fíggjarmálaráðnum, at tað samskiftir Fíggjarmálaráðið ikki við Løgtingið um.

6.2.6

Samandráttur

Mentamálaráðið gjørdi í februar 2010 eina samstarvsavtalu um skipan av stýringini av
byggiverkætlanini Skúladepilin við Marknagil, sum landsstýrismaðurin góðkendi.
Semja var um, at uppritið setti greiðar karmar um stýringina av hesari stóru verkætlan.
Stýringin av verkætlanini er tó ikki farin fram júst eftir samstarvsavtaluni, hóast nøkur
tilmæli eru brúkt.
Í allari byggitíðini hava Mentamálaráðið og Landsverk havt regluligar fundir, sokallaðir
samstarvsfundir. Stjórin, leiðarin á byggideildini og verkætlanarleiðarin umboðaðu
Landsverk. Umboð fyri Mentamálaráðið vóru aðalstjórin, ein deildarstjóri og rektarin á
Glasi. Landsstýrismaðurin hevur eisini luttikið á flestu fundunum.
Í 2013 upplivdi Mentamálaráðið eina óvissu um hvat hendi, og í 2015 fór landsstýrismaðurin í mentamálum at ivast í um kostnaðarætlanin og tíðarætlanin fóru at halda. Í
oktober 2018 vísti tað seg at mangla pengar til liðuggerð av bygninginum, og tað kom
óvart á Mentamálaráðið.

6.3

Luttøka og eftirlit hjá Samferðslumálaráðnum

Sum áður nevnt, hevur landsstýrismaðurin í samferðslumálum, sambært § 30, stk. 1,
í fráboðan um býti av málsøkjum, eftirlit við Landsverki og heimild at geva stovninum
tænastuboð.
Sambært tilfari, sum Landsgrannskoðanin hevur fingið frá Samferðslumálaráðnum, var
Marknagilsdepilin fyrstu ferð við á mánaðarfundum í oktober 2015. Niðanfyri hava vit
endurgivið úr samskiftinum millum Samferðslumálaráðið og Landsverk.
16. oktober 2015 hevði aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum noterað telefonsamrøðu,
hann hevði havt við stjóran á TG Verk. Stjórin skal hava sagt, at tað var ikki rætt, sum
landsstýrismaðurin í Mentamálaráðnum hevði sagt í fjølmiðlunum, at tað ikki fór at
verða neyðugt við eykajáttan til Skúladepilin við Marknagil, tí longu áðrenn byggingin
fór í gongd, vistu øll, at neyðugt fór at verða við eykajáttan.
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Annars nevndi hann, sambært notatinum, viðurskiftini viðvíkjandi gerðarrættarmáli.
Hann vísti á, at sáttmálar manglaðu at gera fyri 80 mió.kr., og at spurningurin var, um
TG Verk var áhugað í at undirskriva sáttmálarnar undir slíkum umstøðum. Hann mælti
staðiliga til at gera eina semju um framhaldandi arbeiðið við Skúladeplinum við
Marknagil. Orsøkin til at stjórin ringdi til aðalstjóran var, sambært honum sjálvum, at
tað nyttaði ikki at tosa við Landsverk um málið.
Aðalstjórin skrivar til seinast, at hann lovaði at taka málið upp við landsstýrismannin
og at venda aftur.
Kunning um støðuna
viðvíkjandi TG Verk á
Marknagili.

26. oktober 2015 var fundur millum Landsverk, Mentamálaráðið og Samferðslumálaráðið um “kunning um støðuna viðvíkjandi TG Verk á Marknagili”.
Aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum greiddi frá telefonsamrøðuni við stjóran á TG
Verk. Stjórin á Landsverki varð biðin um at greiða frá, hvussu Landsverk sá støðuna,
hvussu ósemjurnar kundu loysast, og hvussu skúlin kundi gerast liðugur.
Stjórin á Landsverki vísti á 4 møguligar hættir at handfara støðuna:
1.
2.
3.
4.

TG Verk ger arbeiðið liðugt, og ósemjur verða lagdar fyri gerðarrættin.
Felagið fer í gjaldssteðg, áðrenn byggiarbeiðið hjá TG Verk er liðugt.
Felagið velur at steðga arbeiðinum nú.
Semja verður gjørd við TG Verk um útgjald nú á 15 mió.kr.

28. oktober 2015 sendi aðalstjórin í Mentamálaráðnum aðalstjóranum í Samferðslumálaráðnum avrit av frágreiðing, ið stjórin á Landsverki, eftir umbøn, hevði latið honum
um Marknagilsdepilin. Frágreiðingin skuldi brúkast til fund við aðalstjórarnar sama dag.
Vandi fyri, at TG Verk
steðgaði arbeiðinum.

Sambært fundarfrásøgn 29. oktober 2015 greiddi stjórin á Landsverki frá status í
málinum. Vandi var fyri, at TG Verk steðgaði arbeiðinum, tí felagið hevði ikki fígging til
arbeiðið. Ymiskar loysnir vórðu umrøddar. Tað besta var at finna eina loysn, soleiðis
at arbeiðið varð gjørt liðugt.
9. desember 2015 var greitt frá, at Landsverk og TG Verk høvdu gjørt avtalu um, at
TG Verk gjørdi sítt arbeiði liðugt, ímóti at TG Verk fekk 15 mió.kr. fyri útlegg, sum
Landsverk síðani kravdi aftur í einum gerðarrættarmáli. Landsverk bað
Mentamálaráðið hækka játtanina við hesum, men Mentamálaráðið vildi ikki.

Arbeiðið gekk eftir
ætlan.

Sambært fundarfrásøgn 11. februar 2016 gekk arbeiðið eftir ætlan. Sagt varð, at um
stutta tíð vórðu tær arbeiðstøkur á Skúladeplinum við Marknagil, ið eftir vóru at bjóða
upp á, alment bodnar út.
1. mars 2016 varð roknað við, at arbeiðið hjá TG Verk fór at verða liðugt í mai 2016.
Fleiri trupulleikar vóru við verkætlanini, og málið var farið í gerðarrættin.
5. apríl 2016 kunnaði stjórin á Landsverki um, at Landsverk fór at leggja eitt krav fram
ímóti TG Verk, tá ið fyritøkan hevði spent stálið upp, tí tá var teirra arbeiði mest sum
liðugt, væl vitandi um, at tá steðgaði arbeiðið upp umgangandi. Stjórin kunnaði um, at
verkætlanin við ársbyrjan 2017 stóð á minus 15 mió.kr. pluss advokatútreiðslur.
Sambært fundarfrásøgnini helt landsstýrismaðurin í samferðslumálum, at tað var
skilagott, og einasta loysn, at taka úrslitið av sakarmálinum til eftirtektar.
5. apríl 2016 høvdu Landsverk og TG Verk avtalað, at Landsverk legði 5 mió.kr. út so
hvørt, sum arbeiðið, sum TG Verk skuldi gera liðugt, var framt, tó í mesta lagi 15 mió.kr.
samanlagt. Tær 15 mió.kr. vóru at meta sum útlegg, sum Landsverk væntandi fekk
aftur. Sambært fundarfrásøgnini gekk arbeiðið hjá TG Verk væl, tó vóru fleiri
trupulleikar við byggifuski o.ø. TG Verk hevði reist gerðarrættarmál ímóti Landsverki,
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har felagið kravdi væl størri upphædd, enn tær 15 mió.kr., sum partarnir fyribils høvdu
avtalað.
3. mai 2016 høvdu nógvir trupulleikar verið við verkætlanini, men arbeiðið hjá TG Verk
gekk eftir ætlan, og fór bygningurin at verða reistur um summarið 2016.
31. mai 2016 varð greitt frá status í málinum. Arbeiðið gekk skjótt, reisigildi skuldi verða
24. juli 2016.

Arbeiðið gekk skjótt.

5. juli 201644 gekk byggingin væl. Stóra gerðarrættarmálið var byrjað. Tað koyrdi sína
gongd og kostnaðurin fyri advokatar - “syn og skøn” fór at verða tikin upp seinni. Semja
og forstáilsi var fyri tí í Samferðslumálaráðnum.
5. juli 201645 gekk byggingin sera væl. Reisigildi skuldi vera sama dag, og allur
bygningurin verða innilokaður í august. Skúlin skuldi verða klárur at taka í nýtslu næsta
skúlaár. TG Verk riggaði av á Marknagilsdeplinum, og allar ósemjur ímillum felagið og
Landsverk, krøv og mótkrøv, vóru løgd fyri gerðarrættin. Tað var eitt sera umfatandi
gerðarrættarmál, sum fór at taka langa tíð at avgreiða. Landsverk hevði bjóðað út og
samráðst við allar undirveitarar um írestandi arbeiðstøkurnar við góðum úrsliti.

Byggingin gekk sera
væl.

7. september 201646 kunnaði stjórin á Landsverki um, at eigarin á TG Verk hevði í
brævi boðað honum frá, at hann fór av byggiplássinum. Stjórin greiddi eisini frá, at TG
Verk gjørdi bara fortreð á plássinum, og hevði annars sagt øllum starvsfólkunum upp.
Hann metti ikki, at semja var ein gongd leið. Bygningurin fór at verða innilokaður innan
eina viku.

TG Verk boðar frá, at
tey fara av
byggiplássinum.

4. oktober 2016 varð greitt frá, at virksemið hjá TG Verk var at kalla einki, og alt
samstarv við felagið var hildið uppat. Ein grundleggjandi trupulleiki var, at TG Verk
bjóðaði alt ov lágt, og hevði ikki fíggjarliga orku til at fremja arbeiðið. Allar ósemjur
millum felagið og Landsverk, krøv og mótkrøv vóru løgd fyri gerðarrættin. Landsverk
hevði gjørt sáttmálar við allar undirveitarar um írestandi arbeiðstøkurnar við góðum
úrslitið. Allur bygningurin skuldi vera innilokaður um eina viku.

Einki virksemi hjá TG
Verk.

Í fundarfrágreiðing hjá Samferðslumálaráðnum 1. november 2016 varð greitt frá, at
arbeiðið gekk eftir ætlan.
Á løgmansfundi47 24. januar 2017 kunnaði landsstýrismaðurin í samferðslumálum um,
at Samferðslumálaráðið skuldi umrøða eykajáttan nærri við Mentamálaráðið. Málsøkið
lá hjá Mentamálaráðnum. Viðvíkjandi tí partinum, sum viðvíkti Samferðslumálaráðnum, vísti landsstýrismaðurin í samferðslumálum á, at Landsverk var við at enda
samstarvið við TG Verk.

Samferðslumálaráðið
umrøða eykajáttan
nærri.

Sum málið lá, hevði Samferðslumálaráðið fult álit á Landsverki og stjóranum á
stovninum. Landsstýrismaðurin legði afturat, at Mentamálaráðið hevði ikki givið
ábending um nakað vantandi álit á Landsverk; um so var, mátti Mentamálaráðið koma
til Samferðslumálaráðið. Samferðslumálaráðið fylgdi gongdini í málinum.

Samferðslumálaráðið
fult álit á Landsverki.

Sambært fundarfrásøgn 6. juni 2017 hevði Mentamálaráðið biðið um 50 mió.kr. í
eykajáttan. Restin skuldi játtast í 2018, tá ið verkætlanin eisini fór at verða liðug.
5. september 2017 varð kunnað um, at Mentamálaráðið hevði biðið um 50 mió.kr. í
eykajáttanarlógini fyri august, og at umleið 40 mió.kr. fóru at verða játtaðar næsta ár.
Arbeiðið gekk eftir ætlan.
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Fundarfrágreiðing fingin frá Landsverki 15. mars 2019.
Fundarfrágreiðing fingin frá Landsverki og frá Samferðslumálaráðnum.
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Fundarfrágreiðingin er frá Landsverki (á brævpappír hjá Landsverki).
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Fundur millum løgmann og ein landsstýrismann.
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86,6 mió.kr. játtaðar
til liðuggerð o.a.

Á fundi 6. februar 2018 varð greitt frá status. Løgtingið hevði játtað 86,6 mió.kr. til
útlegg til liðuggerð av skúlanum o.a. Arbeiðið gekk eftir ætlan, og bygningurin fór at
verða klárur til næsta skúlaár.
Í notu til frágreiðingina sigur Samferðslumálaráðið, at eykajáttan 2017, 50 mió.kr. var
til útlegg vegna gerðarrættarmál ímillum Landsverk og TG Verk. Partur av játtanini í
2018 var: 21 mió.kr. fyri krav um útlegg í bankatrygdum, fyri arbeiði, sum TG Verk
hevur valt ikki at gera liðugt, og 10 mió.kr. fyri krav sett tryggingarfelagnum AXA fyri
roknivillu, sum ráðgevarafyritøkan gjørdi.

Landsverk spyr
Samferðslumálaráðið,
hvussu meirútreiðslur
skulu handfarast.

23. oktober 2018 sendi stjórin á Landsverki aðalstjóranum í Samferðslumálaráðnum
fyrispurning um, hvussu meirútreiðslurnar í sambandi við liðuggerð av byggiarbeiði á
Skúladeplinum við Marknagil skuldu handfarast. Samferðslumálaráðið svaraði, at
Landsverk skuldi reisa málið fyri Mentamálaráðnum, tí tað var málsøkið hjá
landsstýrismanninum í mentamálum. Sjórin á Landsverki takkaði fyri, og upplýsti, at
tey nú høvdu sent málið víðari til Mentamálaráðið.
23. oktober 2018 sendi stjórin á Landsverki aðalstjóranum í Mentamálaráðnum
fyrispurning um, hvussu meirútreiðslurnar í sambandi við liðuggerð av byggiarbeiði á
Skúladeplinum við Marknagil skuldu handfarast. Stjórin upplýsti, at Landsverk komandi
vikurnar fór at seta arbeiði í gongd, sum játtan ikki var til, fyri umleið 18,6 mió.kr., sum
svaraði til 2,9 prosent meirnýtslu av samlaðu játtanini til verkætlanina. Viðløgd var
frágreiðing frá byggileiðsluni á Landsverki, sum lýsti mettu meirnýtsluna og orsøkina
til hana. Stjórin legði afturat, at málið hevði skund, tí arbeiðini skuldu gerast komandi
vikurnar.
Klokkan 20 sama kvøld sendi aðalstjórin í Mentamálaráðnum skriv til aðalstjóran í
Samferðslumálaráðnum, har hann viðlegði teldupostin frá stjóranum á Landsverki.
Hann greiddi m.a. frá, at hann hevði biðið stjóran á Landsverki um nærri frágreiðing,
sum stjórin skuldi koma við mánadagin (29. oktober 2019). Eisini nevnir hann, at “vit
mugu hava eina samskipaða tilgongd í hesum málinum og viðgera tað saman.”
19. november 2018 hevði stjórin á Landsverki sent Mentamálaráðnum “Uppgerð av
meirnýtslu og ynskir hjá Glasi”. Við teldupostinum var eitt notat frá 19. november 2018
til Mentamálaráðið frá Landsverki, og eitt fylgiskjal við, um at 19,85 mió.kr. restaðu í
fyri at skúlin kundi gerast liðugur. 11,1 mió.kr. vóru brúktar út yvir játtanina og 8,75
mió.kr. skuldu til fyri at gera arbeiðið liðugt.

Mentamálaráðið
kunnar Fíggjarmálaráðið og Samferðslumálaráðið um, at
Landsverk nústaðni
hevði kunnað um
meirnýtsluna.

Í skrivi 19. november 2018 til løgmansstjóran, aðalstjóran í Fíggjarmálaráðnum og
aðalstjóran í Samferðslumálaráðnum segði aðalstjórin í Mentamálaráðnum m.a. at “tá
ið flutt varð í skúlan í august, vóru boðini frá Landsverki, at írestandi arbeiðir fóru at
verða gjørd í heyst, og teir hildu seg innan fyri játtanina. Tað er ikki fyrr enn nú, at teir
upplýsa, at teir eru farnir langt út um játtanina.”
23. november 2018 spurdi stjórin á Landsverki aðalstjóran í Mentamálaráðnum, um
hann hevði skilt aðalstjóran rætt, tá ið hann segði, at Landsverk kundi avrokna fyri
arbeiðir, sum longu vóru gjørd, men sum ikki vóru goldin. T.e. tá talan var um staðfesta,
men ikki goldna meirnýtslu.
Aðalstjórin í Mentamálaráðnum svaraði sama dag, at arbeiðir, sum vóru gjørd og klár
at avrokna máttu avroknast. Talan var um eina staðfesta meirútreiðslu, um farið var út
um játtanina. “Tað er áðrenn arbeiðini verða sett í verk, at trygd má verða fyri, at arbeitt
verður innan fyri givna fíggjarkarmin. Hetta er orsøkin til at vit í skrivi til tykkara hava
sagt at “einki arbeiðið má setast í gongd fyrrenn fíggjarlig heimild er fingin til vega.””
Stjórin á Landsverki skrivaði síðani til Samferðslumálaráðið: “TTK. Boð um at gjalda
fyri gjørt arbeiði kom langt áðrenn, t.e. í oktober. Men tá tað ikki var skriva í fundarfrásagnir o.a. so vildi eg hava MMR at váttað hetta í einum telduposti. Tí ringdi eg til
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aðalstjóran í Mentamálaráðnum um hetta, sendi eftirfylgjandi teldupost, og fekk svar
sum tit síggja niðanfyri.”
Í november 2018 skrivaði stjórin á Landsverki til aðalstjóran í Samferðslumálaráðnum,
at:
“Sum eg havi skilt, so verður umbønin um eykajáttanin hjá Mentamálaráðnum til
Skúladepilin við Marknagil ikki viðgjørd ella lagt fyri Løgtingið fyrr enn Fíggjarnevndin
hevur fingið frágreiðingina frá Landsverk.
Longu í oktober greiddi eg Mentamálaráðnum frá, at umbønin hevði skund og mátti
viðgerast sum eitt skundmál. Orsøkin var tann, at arbeiði bleiv steðga eftir boðum frá
Mentamálaráðnum og fíggjarligar avleiðingarnar av at steðga eitt arbeiði eru stórar.
Um eitt arbeiði verður steðga hevur tað meirútreiðslur við sær til avrigging og uppstart
av nýggjum. Talan kann eisini blíva um eitt endurgjaldskrav frá arbeiðstakarum orsaka
av arbeiðssteðg og/ella sáttmalabrot. Landsverk hevur upplýst hetta fyri Mentamálaráðið og hvørjar fíggjarligar avleiðingar tað hevur við sær at steðga eitt arbeiði.
Tá umbønin um eykajáttan var send í november var kostnaður útroknaður við støði í
at arbeiði kundi setast í gongd innan 1-2 vikur, t.e. hálvan november. Nú eru vit í
desember og málið er ikki komið úr Fíggjarnevndini enn og heldur ikki lagt fyri
Løgtingið.
Málið hevur tí stóran skund. Um tit ynskja at gjøgnumganga frágreiðingina við
Landsverk so eri eg tøkur nú.”
Á fundi 4. desember 2018 kunnaði landsstýrismaðurin í samferðslumálum um, at
Landsverk fekk nýggjar endaligar spurningar um Skúladepilin við Marknagil frá
Samferðslumálaráðnum. Teir 53 spurningarnir skuldu lýsa gongdina í byggiverkætlanini. Frágreiðingin skuldi latast 11. desember 2018.
4. desember 2018 setti Samferðslumálaráðið 53 spurningar til Landsverk í sambandi
við byggingina av Skúladeplinum við Marknagil. Í fyrstu atløgu var endamálið hjá
Samferðslumálaráðnum at fáa eina mynd av leiklutinum hjá Landsverki í sambandi við
verkætlanina, Skúladepilin við Marknagil, og í aðru atløgu at gera sínar egnu metingar
um, hvørt farast skuldi undir at seta eina víðkaða kanning í verk og/ella um farast skuldi
undir at hyggja nærri at møguligum broytingum av, hvussu almennar byggiverkætlanir
verða skipaðar og stýrdar.
Samferðslumálaráðið vísti á, at Landsverk í svarið dagfest 11. desember 2018 hevði
svarað upp á flestu spurningarnar frá ráðnum, men at tó vóru nøkur svar, har ynski var
um neyvari útgreining, eins og onkrir spurningar ikki vóru svaraðir nóg ítøkiliga. 48
13. desember 2018 boðaði landsstýrismaðurin í samferðslumálum í tíðindaskrivi frá,
at:
“Landsverk tykir mær hava gjørt tað, ið tey kundu, fyri at fáa hesa størstu
byggiverkætlan í Føroyum á mál. Samstundis má ásannast, at karmar og ásetingar
kring slíka stóra almenna bygging mugu endurskoðast, so eingin ivi er um t.d
ábyrgdarbýtið.
Byggi- og bygningsfyrisiting landsins liggur hjá Landsverk, men eftirmetingin av hesi
stóru verkætlan eigur at fáa politisku skipanina at spyrja, um Landsverk altíð skal
standa fyri størri almennum byggiverkætlanum. Tilfarið frá Landsverk gevur eitt gott
grundarlag fyri at endurskoða og styrkja bygningsfyrisitingina og gera greiðari mannagongdir og ásetingar fyri skipan og fremjan av bygningsverkætlanum frameftir.
Landsverk ásannar í baksýni, at meiri orka burdi verið sett inn á løgfrøðiligu síðuni, og
váðastýringin kundi í støðum verið betri, men er tó av tí fatan, at verkætlanin hevur
verið nóg væl stýrd og framd.

48
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Greiður skilnaður eigur at vera millum uppgávur og ábyrgdarbýtið í eini byggitilgongd,
men tað er sambært Landsverk ikki greiður skilnaður í ábyrgdarbýtinum, tá ið eitt
aðalráð skal góðkenna ella taka avgerð um val av, hvør skal bjóða, ráðgevarum, útboði
og neyðugum atlitum í eini byggitilgongd.
Væntast kann, at rættarmál verður ímóti heildarráðgevanum BIG, sum LV heldur ikki
hevur hildið allar sáttmálabundnar skyldur viðvíkjandi tíðarætlan og ráðgevaraveitingum.
Landsverk hevur síðani 2008 hildið seg innan fyri karmar og játtanir, sum fíggjar- og
verklagslóg ásettu. At enda í verkætlanini sansaði at, og tá steðgaði LV arbeiðunum,
so ikki varð goldið fyri útreiðslur, sum játtan ikki var til. Landsverk sendi í oktober eina
umbøn um eykajáttan til Mentamálaráðið.
At meirútreiðsla bleiv staðfest so seint, t.e fram til og eftir avhendan, var tí, at feilir og
manglar hava verið í prosjektinum hjá BIG. Tá ið byggiarbeiðið skuldi gerast endaliga
upp, vísti tað seg, at nøgdir og veitingar í tilboðslistunum ikki samsvaraðu heilt við tað,
sum var teknað.
Orsøkin til, at nýtslan er blivin hægri enn játtanin, er m.a, at goldið er fyri øll gjørd
arbeiðir.”
13. desember 2018 kunnaði stjórin á Landsverki Samferðslumálaráðið um samskifti,
ið hann hevði havt við aðalstjóran í Mentamálaráðnum um “gjald av rokningum fyri
arbeiði, sum er gjørt, men ikki goldið”. Aðalstjórin hevði boðað frá, at arbeiðir, sum vóru
gjørd og vóru klár at avroknað, máttu avroknast. Talan var um staðfesta meirútreiðslu,
um farið var út um játtanina. Tað var, áðrenn arbeiðini vórðu sett í verk, at trygd mátti
vera fyri, at arbeitt varð innan fyri givna fíggjarkarmin. Tað var orsøkin til, at “vit í skrivi
til tykkara hava sagt, at einki arbeiði má setast í gongd, fyrr enn fíggjarlig heimild er
fingin til vega”.
Samferðslumálaráðið
heildarmeting frá
uttanhýsis
verkfrøðingi.

16. desember 2018 fekk Samferðslumálaráðið eina heildarmeting frá uttanhýsis
verkfrøðingi, sum hevði tikið støði í svarunum og skjølunum, ið Landsverk hevði sent
Samferðslumálaráðnum.
Uttanhýsis verkfrøðingurin hevði gjørt sínar viðmerkingar undir svarunum, sum
Landsverk hevði givið til hvønn spurning sær.

6.3.1
Samferðslumálaráðið
hevur havt statusfundir við Landsverk.

Samandráttur

Síðani málsøkjabýtið í 2015, hevur Landsverk verið stovnur undir Samferðslumálaráðnum. Samferðslumálaráðið hevur nakrar ferðir gjøgnum árini havt statusfundir við
Landsverk, har kunnað varð um ymisk viðurskifti hjá Landsverki, og har ímillum eisini
um byggiverkætlanina Skúladepil við Marknagil.
Tó at landsstýrismaðurin í samferðslumálum hevur havt ábyrgd av Landsverki, hevur
Samferðslumálaráðið víst frá sær allar spurningar frá Landsverki viðvíkjandi
Skúladeplinum vísandi til, at tað er landsstýrismaðurin í mentamálum, sum hevur
ábyrgdina.
Á løgmansfundi í januar 2017 var kunnað um, at sum málið lá, hevði Samferðslumálaráðið fult álit á Landsverki.
Í desember 2018 setti Samferðslumálaráðið Landsverki nakrar spurningar, fyri at fáa
eina mynd av leiklutinum hjá Landsverki í sambandi við Skúladepilin við Marknagil og
fyri at vita, um ein víðkað kanning skuldi setast í verk, um farast skuldi undir at hyggja
nærri at møguligum broytingum av, hvussu almennar byggiverkætlanir skuldu verða
skipaðar og stýrdar.
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Í tíðindaskrivið 13. desember 2018 segði landsstýrismaðurin, at Landsverk “tykir mær
hava gjørt tað, ið tey kundu, fyri at fáa hesa størstu byggiverkætlan í Føroyum á mál.
Samstundis má ásannast, at karmar og ásetingar kring slíka stóra almenna bygging
mugu endurskoðast, so eingin ivi er um t.d ábyrgdarbýtið.”
Og “orsøkin til, at nýtslan er blivin hægri enn játtanin, er m.a, at goldið er fyri øll gjørd
arbeiðir.”

6.4
6.4.1

Luttøka og eftirlit hjá Fíggjarmálaráðnum
Eftirlit við Landsverki árini 2011 til 2015

Fráboðan nr. 148 frá 14. november 2011 § 19 um býti av málsøkjum landsstýrisins
millum landsstýrismenninar, sum varð broytt við fráboðan nr. 115 frá 19. september
2013 ásetti, at tað var landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, sum hevði yvirskipaða
eftirlitið við Landsverki. Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum hevði eisini, eftir at hava
fingið samtykki til tess á landsstýrisfundi, heimild at geva øllum stjórnarráðum og
stovnum undir landinum tænastuboð um m.a. ný- og umbygging og nýtslu av
byggiráðgeving.
Fíggjarmálaráðið góðkendi í 2014 seinastu roknskaparreglugerðina hjá Landsverki.
Ráðið skipaði eftirlitið við Landsverki við regluligum stovnsfundum 2013, 2014 og
2015, har umframt vóru avrikssáttmálar gjørdir í 2014 og 2015. Á fundunum luttóku
landsstýrismaðurin, aðalstjórin og ráðgevi fyri ráðið og stjórin, fíggjarleiðari og onkuntíð
skrivari frá Landsverki.

Fíggjarmálaráðið
hevði eisini fundir við
Landsverk.

Sambært Fíggjarmálaráðnum, hevði ráðið ikki serligt eftirlit við verkætlanini Skúladepilin við Marknagil. Í 2015 gjørdi Fíggjarmálaráðið eina frágreiðing um Landsverk –
eitt slag av eftirmeting. Frágreiðing varð almannakunngjørd í mai 2015. Fíggjarmálaráðið vísir á, at eftirlit við stovnum eisini í stóran mun fer fram umvegis mánaðarroknskapir, sum skulu váttast.

Fíggjarmálaráðið
gjørdi frágreiðing um
Landsverk í 2015.

Sambært fundarfrásøgn 21. mai 2014 fór tað at verða neyðugt at flyta (framskunda)
umleið 100 mió.kr. av játtanini, frá 2016 til 2015, soleiðis at steðgur ikki bleiv í
arbeiðinum at byggja skúladepilin. Tað kundi gera, at byggingin ikki kundi verða liðug
til tíðina, og verkætlanin kundi verða væl dýrari.
Lagt varð afturat, at langtíðaríløguætlanin var ikki í tráð við tørvin á játtan til Marknagilsdepilin, men tað fór at verða sera trupult at broyta íløguætlanina so ógvusligt. Ein
møguleiki var at framskunda søluna av handilsskúlanum til 2015, til tess at fíggja tørvin
á játtan í 2015. Málið átti at verðið tikið upp við landsstýrismannin í mentamálum.

Tørvur á fleiri
pengum í 2015.

Í avrikssáttmálanum fyri 2014 stendur um byggideildina, at deildin hevur sett sær sum
mál, at “Samstarvið við aðalráðini verður styrkt og skipað á tann hátt, at sáttmáli verður
gjørdur við aðalráðini, ein sonevnd “samstarvsavtala”. Henda avtala ásetir, hvønn
leiklut hvør hevur, bæði í yvirskipaða samstarvinum og í sambandi við fremjan av
verkætlanum, sum Landsverk fyristendur sum byggiharri fyri aðalráðini.
Ráðini hava fingið uppskot til samstarvsavtalu frá Landsverk. Heilsumálaráðið og
Landsverk hava orðað ein samstarvssáttmála, ið er klárur at undirskriva.”

Fíggjarmálaráðið
gjørt avrikssáttmála
við Landsverk.

Í avrikssáttmálanum fyri 2015, varð nevnt í einum broti, at “Verkætlanarleiðsla av
verkætlanum skal mennast og gerast effektivari. At stýring av verkætlanum verður
ment og gjørd betri er altavgerandi fyri, hvussu endaliga úrslitið verður, hvussu endaligi
kostnaðurin verður og, hvussu stórur partur av játtanini verður brúktur til umsiting av
verkætlanum hjá Landsverki.

Avrikssáttmáli 2015.
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Mátað verður, hvussu stórur partur av játtanini til eina verkætlan verður brúktur til
verkætlanarleiðslu og umsiting av verkætlanini. Málið 2015: Málið er at halda okkum
innan fyri 3,5% í mun til játtan. Málið er harumframt at finna fram líknandi tøl at
benchmarka okkum upp ímóti til næsta avrikssáttmála. Talið sigur nakað um, hvussu
effektiv og skipað verkætlanarleiðslan hjá Landsverki er.”

6.4.2

Fíggjarlógir og eykajáttanir

Sambært § 2 í Ll. nr. 42/2009 “um landsins játtanarskipan”, er tað landsstýrismaðurin
í fíggjarmálum, sum vegna landsstýrið leggur fram uppskot til fíggjarlógir.
Landsstýrismaðurin í
fíggjarmálum samskipar fíggjarlógararbeiðið.

Mentamálaráðið
kunnar um munandi
yvirtrekk á
Marknagilsdeplinum-

Tað er landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, sum samskipar fíggjarlógararbeiðið, og tað
er hann, sum leggur uppskot til fíggjarlóg og aðrar játtanarlógir fyri Løgtingið.
Víst verður til kap. 2 um viðgerð av fíggjarlógum.
Eykajáttan á heysti 2018
23. oktober 2018 sendi aðalstjórin í Mentamálaráðnum teldupost til løgmansstjóran og
aðalstjórarnar í Fíggjarmálaráðnum og Samferðslumálaráðnum, har hann vísir til
kunning frá stjóranum á Landsverki um munandi yvirtrekk á Skúladeplinum við
Marknagil. Hann hevði givið stjóranum boð um, at Mentamálaráðið hevur ikki nakra
heimild at geva nøkur boð, sum liggja uttan fyri fíggjarligu karmarnar, ið eru játtaðir.

Meirnýtslan heilt
nýggj fyri Mentamálaráðið.

Aðalstjórin í Mentamálaráðnum vísti á, at Mentamálaráðið hevði fylgt hesum málinum
tætt, og hevði javnan spurt um fíggjarligu støðuna, og at boðini frá Landsverki høvdu
alla tíðina verið, at tey hildu seg innan fyri fíggjarkarmarnar. Hann legði afturat, at
verandi støðan var heilt nýggj fyri Mentamálaráðið. Hann hevði biðið stjóran á
Landsverki um nærri frágreiðing, sum hann skuldi fáa mánadagin eftir. Aðalstjórin
endar við at siga, at “vit mugu hava eina samskipaða til gongd í hesum málinum og
viðgera tað saman.”

Meirnýtsla 18,6
mió.kr.

23. oktober 2018 kunnaði aðalstjórin í Fíggjarmálaráðnum landsstýrismannin í fíggjarmálum um málið og at Skúladepilin við Marknagil hevði 18,6 mió.kr. í meirnýtslu.
Sambært aðalstjóranum svaraði landsstýrismaðurin: “Hetta er alt annað enn nøktandi.
Havi leypandi spurt viðkomandi partar, um játtanin heldur, og havi fingið játta, at so er.
So seint sum, tá skúlin var tikin í nýtslu varð fráboðað, bæði frá Landsverki og Mentamálaráðnum at játtanin fór at halda. Kann heldur ikki góðtaka at hendan meirútreiðsla
verður umrødd sum um, hon má haldast. Hetta er sjálvandi upp til Løgtingið at avgera.”
30. oktober 2018 fekk landsstýrismaðurin í fíggjarmálum frágreiðing, sum stjórin á
Landsverki hevði sent aðalstjóranum í Mentamálaráðnum um meirnýtsluna á 16-18
mió.kr.
1. november 2018 spurdi fíggjarfulltrúi í Mentamálaráðnum aðalstjóran í Fíggjarmálaráðnum, um verklagslógin fyri byggingina av Skúladeplinum við Marknagil skuldi
broytast, nú Mentamálaráðið mátti søkja um eykajáttan til byggingina.
Aðalstjórin svaraði, at “í hesum førinum fara útreiðslurnar helst yvir í 2019. Lógin fer
úr gildi 31/12 2018. Tí er nokk rættast, at bæði dagføra verklagslóg og leingja hana.
Harumframt mugu tit minnast til at seta átekning á fíggjarnevndarskjalið, sum heimilar
at flyta tvørturum fíggjarár.”
4. november 2018 sendi aðalstjórin í Mentamálaráðnum avrit av spurningunum, ið
ráðið hevði sent til Landsverk 3. november 2018 og av svarinum frá Landsverki, 4.
november 2018, til løgmansstjóran og aðalstjórarnar í Fíggjarmálaráðnum og
Samferðslumálaráðnum.
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Sama dag sendi aðalstjórin í Fíggjarmálaráðnum kunningina víðari til landsstýrismannin í fíggjarmálum.
5. november 2018 spurdi landsstýrismaðurin í fíggjarmálum aðalstjóran, um tað ikki
var rætt skilt, at sjálvt um 18,6 mió.kr. vórðu latnar afturat, so varð eingin flagtekja, tí
6-7 mió.kr. vóru brúktar til annað.
19. november 2018 skrivaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum til løgmansstjóran og
aðalstjórarnar í Fíggjarmálaráðnum og Samferðslumálaráðnum, at ráðið hevði fingið
yvirlit frá Landsverki sama morgun um meirnýtslu og ynskir um meirjáttan til
Skúladepilin við Marknagil.
Hann sigur m.a., at afturat teimum 18,7 mió.kr. skuldu 1,15 mió.kr. leggjast afturat
umframt myndugleikakrøv. Hann ímyndaði sær, at Mentamálaráðið fór at boða
Fíggjarnevndini frá tí dagin eftir. Aðalstjórin vísti eisini á, at aðrir manglar máttu
greinast nærri, áðrenn støða varð tikin til eina møguliga umbøn um hægri játtan.
Í hjáløgdum fylgiskjali frá Landsverki var tørvurin 18,85 mió.kr. Í skrivi frá Landsverki
til Mentamálaráðið, 19. november 2018, sigur Landsverk m.a., at útreiðslur til flagtekju
vóru ikki tiknar við í fylgiskjalið, tí at Landsverk longu í tilgongdini hevði upplýst
Mentamálaráðnum, at tað ikki hevði víst seg at bera til at leggja flagtak á skúlan.
Aðalstjórin í Mentamálaráðnum væntaði, at neyðugt fór at verða at kanna nærri, hví
støðan kundi verða farin so nógv av kós í byggingini. Aðalstjórin vísti á, at Mentamálaráðið hevði ikki heimildir at kanna innaru viðurskiftini á Landsverki, og at hann tí metti,
at tað var rættast at Løgmansskrivstovan ella Samferðslumálaráðið setti eina óhefta
kanning í verk umframt, at onkur óheftur byggikønur átti at verið inn yvir teir manglar,
sum vóru eftir, soleiðis at Mentamálaráðið og politiska skipanin í síni heild kundi kenna
seg meiri trygg við, at alt var í lagi. Spurningarnir til Fíggjarmálaráðið vóru:

Vilja gera óhefta
kanning av Landsverk.

1. Skal Fíggjarmálaráðið verða inn yvir tilfarið, áðrenn tað verður latið
Fíggjarnevndini?
2. Kunnu vit nevna, at ein kanning av støðuni fer at verða gjørd? Er tað
Løgmansskrivstovan ella Samferðslumálaráðið, sum hevur ábyrgdina av
hesum?
20. november 2018 skrivaði aðalstjórin í Fíggjarmálaráðnum til aðalstjóran í Mentamálaráðnum, at hann fór at tosa við landsstýrismannin í fíggjarmálum, og at hann
skuldi venda aftur. Hann legði afturat, at Fíggjarmálaráðið ynskti at verða kunnað um
viðmerkingar, sum vórðu latnar Fíggjarnevndini, og sum merktu meir/minniútreiðslur.
20. november 2018 spurdi Fíggjarmálaráðið Mentamálaráðið, hvussu nógv av
útreiðslunum í fylgiskjali B Mentamálaráðið metti vera myndugleikakrøv, ið skuldu
takast við í hesari eykajáttanini.
Sama dag sendi aðalstjórin í Mentamálaráðnum teldupost til løgmansstjóran og aðalstjórarnar í Fíggjarmálaráðnum og Samferðslumálaráðnum, har hann greiddi frá, at
Mentamálaráðið nú hevði fingið endaligu uppgerðina frá Landsverki saman við tilmæli.
Hann vísti á, at Landsverk nú mælti til, at skundumbønin, sum var í Løgtinginum, varð
hækkað úr 18,6 mió.kr. í 28,8 mió.kr. Av tí upphæddini vóru 14,3 mió.kr. staðfestar
meirútreiðslur, og hann legði afturat, at ivasamt fór at vera, um Løgtingið fór at játta
tann partin.
Aðalstjórin segði víðari í skrivinum, at afturat teimum 28,8 mió.kr., koma 17,2 mió.kr.,
sum vóru raðfestingar 2 og 3 á fylgiskjali B; og at talan har var um týðandi viðurskifti,
fyri at skúlin skuldi virka sum ætlað.
Aðalstjórin gjørdi vart við, at Mentamálaráðið var kunnað um, at tað fóru at verða
snøklar eftir at gera, tá ið Glasir í august flutti inn í bygningin, og at Landsverk lovaði,
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Landsverk boðaði
Mentamálaráðnum frá
í august 2018, at
fíggjarkarmurin fór at
halda.

at tað fór at verða gjørt um heysti, og at fíggjarkarmurin fór at halda. Hann legði afturat,
at avtalað hevði verið við Fíggjarnevndina, at hon skuldi fáa boð um tørvin, og spurdi
um Mentamálaráðið skuldi boða frá tí ella um Fíggjarmálaráðið skuldi vera við.
20. november 2018 svaraði aðalstjórin í Fíggjarmálaráðnum, at landsstýrismaðurin í
fíggjarmálum ynskti at umrøða málið við landsstýrismannin í mentamálum 21.
november 2018.
Aðalstjórin í Mentamálaráðnum svaraði sama dag, og spurdi, um tey ikki kundu avtala
ein fund um tað, har landsstýrismenninir í fíggjarmálum og mentamálum vóru við. Hann
skoytti uppí, at kanska skuldu landsstýrismaðurin í samferðslumálum og løgmaður
eisini verið við á fundinum. Málið hevði stóran skund, tí fólk og maskinur vóru við at
fara av arbeiðsplássinum.
21. november 2018 spurdi aðalstjórin í Fíggjarmálaráðnum aðalstjóran í Mentamálaráðnum, hvørji ting á raðfesting 1, vóru myndugleikakrøv.
Aðalstjórin í Mentamálaráðnum svaraði, at raðfesting 1 var gjørd í samráði við
leiðsluna á Glasi. Myndugleikakrøvini vóru viðvíkjandi trygd herundir atkomuviðurskifti,
viðvíkjandi undirvísingini og bráðneyðugar tillagingar av bygninginum, sum kundu
hava týdning fyri myndugleikakrøv til inniklima v.m. Mentamálaráðið mælti til at øll hesi
viðurskiftini vórðu tikin við í umbønini um eykajáttan.
22. november 2018 fekk Fíggjarmálaráðið teldupost frá Mentamálaráðnum viðvíkjandi
skundmálinum um skúladepilin. Nýggja umbønin um eykajáttan var blivin til 28,4
mió.kr.
5. desember 2018 skrivaði Fíggjarmálaráðið til Fíggjarnevndina, at leisturin, sum
nevndin skjeyt upp í sambandi við eykajáttan til Skúladepilin við Marknagil, bar ikki til.
19. desember 2018 skrivaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum til aðalstjóran í Fíggjarmálaráðnum, at hann helt, at tað gav ikki meining at hava eina eykajáttanarviðgerð í
januar av fíggjarligum viðurskiftum, sum vóru kend. Hann spurdi, um Fíggjarmálaráðið
samskifti við Løgtingið um at hava játtanina til at gera Skúladepilin við Marknagil lidnan
við í 3. viðgerð av fíggjarlógini fyri 2019.
Aðalstjórin í Fíggjarmálaráðnum svaraði, at Fíggjarmálaráðið samskifti ikki við
Løgtingið um tað. Málið um fíggjarlóg 2019 var farið úr nevnd og skuldi til 3. viðgerð
19. desember 2018. Hann legði afturat, at broytingaruppskot máttu gerast av
løgtingslimum.

6.4.3

Samandráttur

Fíggjarmálaráðið og Landsverk hava havt regluligar fundir frá september 2013 til 2015,
tá ið málsøkið hoyrdi til Fíggjarmálaráðið.
Fíggjarmálaráðið hevur í 2014 góðkent seinastu roknskaparreglugerðina, ið Landsverk
hevur, sí pkt. 3.2.1 í hesari frágreiðingini.
Í avrikssáttmála millum Fíggjarmálaráðið og Landsverk 2014 varð ásett, at byggideildin
hjá Landsverki hevði sett sær sum mál, at styrkja samstarvið við aðalráðini, og at gera
sáttmáli/samstarvsavtalu við aðalráðini.
Fíggjarmálaráðið hevur aftur verið við í málinum um Skúladepilin við Marknagil í 2018,
tá ið meirnýtsla varð staðfest, og Landsverk bað um hægri játtan.
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6.5

Løgmansskrivstovan

Løgmaður og hinir landsstýrismenninir eru javnan á landsstýrisfundum kunnaðir um
byggiverkætlanina “Skúladepil við Marknagil”.49
Annars tykist ikki, sum løgmaður og Løgmansskrivstovan, hava verið nógv við í
málinum.

Løgmaður hevur ikki
verið nógv í málinum.

Á løgmansfundi50 24. januar 2017 við landsstýrismannin í samferðslumálum kunnaði
løgmaður um, at Mentamálaráðið metti eina eykajáttan á einar 80 til 95 mió.kr. verða
neyðuga til Skúladepilin við Marknagil. Ein trupulleiki var, at trygd var fyri TG Verk,
men pengarnir vóru deponeraðir. Aðrir arbeiðstakarar máttu taka yvir arbeiðið og fáa
samsýning. Væntast kundi tó, at fitt av peningi kundi koma aftur í landskassan sum
dagbøtur.

Løgmaður tók málið
um Skúladepilin upp
á løgmansfundi í
januar 2017.

Landsstýrismaðurin í samferðslumálum segði á fundinum, at Samferðslumálaráðið
skuldi umrøða eykajáttan nærri við Mentamálaráðið. Málsøkið lá hjá Mentamálaráðnum, men viðvíkjandi tí partinum, sum viðvíkti Samferðslumálaráðnum, kunnaði
landsstýrismaðurin í samferðslumálum um, at Landsverk var við at enda samstarvið
við TG Verk. Sum málið lá, hevði Samferðslumálaráðið fult álit á Landsverki og
stjóranum á stovninum. Landsstýrismaðurin legði afturat, at Mentamálaráðið hevði ikki
givið ábending um nakað vantandi álit á Landsverk; um so var, mátti Mentamálaráðið
koma til Samferðslumálaráðið. Samferðslumálaráðið fylgdi gongdini í málinum.

Samferðslumálaráðið
fult álit á Landsverki.

Aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum noteraði 25. januar 2017, at eftir at landsstýrismaðurin í samferðslumálum hevði svarað einum fyrispurningi á Løgtingi um
Skúladepilin við Marknagil, sum var settur 6. desember 2016 av Jacob Vestergaard,
løgtingsmanni, bað stjórin á Landsverki um ein fund við landsstýrismannin í
samferðslumálum. Sambært aðalstjóranum hevði Landsverk gjørt uppskotið til svarið
upp á fyrispurningin.
Aðalstjórin vísir í notatinum á, at stjórin á Landsverki helt ikki, at landsstýrismaðurin í
samferðslumálum átti at havt svarað fyrispurninginum, tí hann skuldi verði settur
landsstýrismanninum í mentamálum. Stjórin helt ikki, at landsstýrismaðurin í
samferðslumálum skuldi inn í málið um Skúladepilin við Marknagil.
Sambært aðalstjóranum varð avtalað á fundinum við løgmann, at fyrispurningar frá
løgtingsfólki um byggimál skuldu setast tí landsstýrisfólki, sum varaði av
byggimálinum. Samferðslumálaráðið skuldi bara tryggja sær, at Landsverk livdi upp til
tær skyldur viðvíkjandi bygging, sum Landsverk hevði sambært avtalu millum stovnin
og viðkomandi aðalráð. Aðalstjórin endaði notatið við, at stjórin á Landsverki var
kunnaður um hetta í telduposti 25. januar 2017.
23. oktober 2018 vendi aðalstjórin í Mentamálaráðnum sær til løgmansstjóran,
aðalstjóran í fíggjarmálum og aðalstjóran í samferðslumálum viðvíkjandi fyrispurningi
um, hvussu meirútreiðslurnar í sambandi við liðuggerð av byggiarbeiði á Skúladeplinum við Marknagil skuldu handfarast.

Í oktober 2018 vendi
Mentamálaráðið sær
til Løgmansskrivstovuna.

Aðalstjórin vísti á at stjórin á Landsverki hevur boðað frá einum munandi yvirtrekki á
Skúladeplinum við Marknagil. Stjórin á Landsverki hevur sambært Mentamálaráðnum
sent boðini til Samferðslumálaráðið eisini.
Sambært aðalstjóranum var Mentamálaráðið enn einaferð í tí ógreiðu støðu, har
spurningurin var, hvør hevði politisku ábyrgdina. Hann hevði gjørt stjóranum á
Landsverki greitt, at Mentamálaráðið hevði onga heimild at geva nøkur boð, sum liggja
49
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uttan fyri fíggjarligu karmarnar, sum vóru játtaðir, tí tað er bara Løgtingið, sum kann
játtað pengar.
Aðalstjórin í Mentamálaráðnum leggur afturat, at Mentamálaráðið hevur fylgt
byggimálinum, Skúladepilin við Marknagil, tætt, og hevur javnan spurt inn til fíggjarligu
støðuna. Sambært aðalstjóranum høvdu boðini frá Landsverki alla tíðina verið, at
Landsverk helt seg innan fyri fíggjarkarmarnar, og tí var núverandi støða heilt nýggj
fyri Mentamálaráðið. Hann endar við at siga, at “Vit mugu hava eina samskipaða
tilgongd í hesum málinum og viðgera tað saman.”
Løgmansstjórin vísti
enn einaferð á
ábyrgdarbýtið.

21. november 2018 boðaði løgmansstjórin aðalstjórunum í menta-, fíggjar- og
samferðslumálum m.a. frá “viðvíkjandi uppgerð av meirnýtslu og ynskjum hjá Glasi”,
at av skilhaldsgrundum fór løgmansstjórin at endurtaka, hvussu tey á Løgmansskrivstovuni sóu ábyrgdarbýtið í samband við málið.
Løgmansstjórin vísti á, at Landsverk var byggiharri í ætlanini og ansaði eftir, at gingið
varð fram, sum ætlað, og at mann helt seg innan fyri givnar fíggjarkarmar. Víðari segði
løgmansstjórin, at Mentamálaráðið var tann, sum hevði umbiðið bygningin, og var tí
við í tilgongdini fyri at tryggja, at eingin misskiljing var í hesum høpi – at tey fingu tað,
sum tey høvdu biðið um fyri ta upphædd, ið var sett av.
Sambært Løgmansstjóranum var tað Samferðslumálaráðið, sum hevði eftirlitið við, at
Landsverk virkaði sum ein kompetentur byggimyndugleiki, og at Landsverk helt seg til
sínar skyldur, at tað var landsstýrismaðurin í samferðslumálum, sum var tann hægri
fyrisetti myndugleikin hjá Landsverki.
Løgmansstjórin legði afturat, at í hesi støðu mátti tað sostatt vera Samferðslumálaráðið, sum mátti meta um, hvørt teirra stovnur hevði virkað nóg væl at taka sær av
uppgávuni sum byggiharri fyri Skúladepilin við Marknagil. Í hesari meting varð
leikluturin hjá Mentamálaráðnum og skúlamyndugleikanum eisini ein sjálvsagdur
faktorur, sum metast mátti um í hesum sambandi.
At enda vísti Løgmansstjórin á, at um tað var so, at ábyrgdin við hesari meting ikki
kundi staðfestast at vera hjá Landsverki, mátti umhugsast hvørja avleiddar kanningar
so áttu at verðið gjørdar.

6.5.1

Stjóraráðsfundir

Skúladepilin við Marknagil er fleiri ferðir umrøddur á stjóraráðsfundum51. Í byrjanin varð
spurningurin um at hava eina serstaka felags bygningsumsiting, herundir at savna alla
bygging og byggiumsiting undir sama myndugleika, t.v.s. Landsverk. Eisini varð
umrøtt, at savna allar løgujáttanirnar í serstaka grein í fíggjarlógini.
Í september 2012 greiddi aðalstjórin í Mentamálaráðnum frá støðuni viðvíkjandi
tørvinum á munandi fleiri pengum í mun til tær 391 mió.kr., sum tá vóru játtaðar. Á vári
2013 umrøddu aðalstjórarnir tilmælið um at gera grøna orkuskipan, ið var mett at kosta
6,5 mió.kr.
Í oktober 2015 kunnaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum um støðuna viðvíkjandi
Marknagilsdeplinum, hann og aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum vóru samdir um, at
Landsverk hevði handfarið málið skilagott higartil.
Í november sama ár kunnaði aðalstjórin í Mentamálaráðnum um at møguliga skuldi
farast til ráðførslu í fíggjarnevndini um at brúka pening í samband við ávegis semju við
høvuðsarbeiðstakaran. Staðfest var, at tað var Landsverk, sum var kompetenti
myndugleikin í hesum sambandi, og at um mett varð, at Landsverk ikki var ført fyri at
handfara íkomnu støðuna skilagott, mátti Samferðslumálaráðið taka stig mótvegis
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leiðsluni í Landsverki. Bæði aðalstjórin í Mentamálaráðnum og aðalstjórin í
Samferðslumálaráðnum søgdu, at einki var, ið gav orsøk at halda, at Landsverk ikki
var ført fyri at handfara støðuna.
Í januar 2017 kunnaði aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum um “Leiðreglur fyri
samskifti og kunning til stjórnarráðini við Landsverki sum byggiharra”. Hann segði, at
stjórarnir fáa høvi at viðmerkja, áðrenn leiðreglurnar verða formelt settar í verk.
Aðalstjórin í Mentamálaráðnum nevndi, at nøkur viðurskifti áttu at verið tikin við aftrat,
t.d. um kontrollarafunktión. Eisini nevndi hann, ábyrgdarbýtið millum
Samferðslumálaráðið og fakráðið var nakað ógreitt. Ráðini skuldu venda aftur sum
skjótast. Avtalað bleiv, at møguligar viðmerkingar skuldu latast Samferðslumálaráðnum innan 14 dagar.
Sambært aðalstjóranum í Samferðslumálaráðnum varð uppskotið um leiðreglur
ongantíð sett í verk.
Í juni 2018 tók løgmansstjórin upp avbjóðingar í sambandi við bygging og byggiskráir.
Løgmansstjórin vísti á frágreiðing hjá Landsgrannskoðanini, har funnist varð at
almennum byggimálum, og heitti á stjórararnar um at virka fyri, at grundarlagið var
dygt, tá ið byggiverkætlanir skuldu fyrireikast og fremjast.

6.5.2

Samandráttur

Løgmaður og Løgmansskrivstovan eru javnan á landsstýrisfundum og á stjóraráðsfundum kunnaði um byggiverætlanina Skúladepil við Marknagil. Burtursæð frá yvirskipaða kunning á hesum fundum, tykist ikki sum Løgmansskrivstovan hevur verið
nógv við í málinum fyrr enn í oktober 2018, tá ið meirnýtslan varð staðfest.
Í januar 2017 umrøddi løgmaður tó málið á løgmansfundi við landsstýrismannin í
samferðslumálum. Landsstýrismaðurin segði, at sum málið lá, hevði Samferðslumálaráðið fult álit á Landsverki.
Hóast málið um “Leiðreglur fyri samskifti og kunning til stjóraráðini við Landsverki sum
byggiharra” varð umrøtt á nøkrum stjóraráðfundum, vórði reglurnar ongantíð settar í
verk.

6.6

Viðmerkingar frá Landsverki um samskipan og
samstarv

Landsverk sigur í viðmerkingum til Samferðslumálaráðið í desember 2018 um at
Landsverk metti, at bygningsánarin og byggiharrin ígjøgnum alla prosjektgongdina,
hava tryggjað fullgóða samskipan og samstarv sínamillum um verkætlanina, at arbeitt
hevur verið eftir avtalaðu mannagongdini og skipanini, sum lýst er í uppritinum frá 22.
februar 2010. Tó metti Landsverk ikki, at greiður skilnaður hevði verið ímillum
ábyrgdarbýtið.
Landsverk heldur ikki, at greiður skilnaður var í ábyrgdarbýtinum, tá ið eitt aðalráð
skuldi góðkenna ella taka avgerð um val av ráðgevarum, útboði og mótvegis teimum
atlitum, sum annars skuldu takast í einari byggitilgongd.
Spurt, um prosjektleiðslan ígjøgnum alla prosjektgongdina hevur tryggjað fullgóða
samskipan og samstarv millum allar partar í verkætlanini, herundir millum ráðgevar,
arbeiðstakarar og onnur, svaraði Landsverk, at:
“Tann bygnaðarliga og umsitingarliga samskipanin, sum var sett í verk, var í samsvar
við bygnaðarligar skipanir, sum vanliga vera nýttar bæði í Føroyum og uttanlands, tá
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talan er um stýring av verkætlanum í fak- og ella stórarbeiðstøkum. Tí metir Landsverk,
at prosjektsamskipanin hevur verið nøktandi út frá teimum fortreytum, sum vóru tá.”
Landsverk sigur seg
hava kunnað, sum
avtalað.

Sambært Landsverki eru samstarv og kunning farin fram eftir tí leisti, sum var avtalaður
í 2010 og regluligir fundir hava verið millum Landsverk og Mentamálaráðið eina ferð
um mánaðin og eftir tørvi, so hvørt tørvur var á kunning um týðandi viðurskifti.
Landsverk hevur kunnað Mentamálaráðið so hvørt og beinanvegin um váðar, sum
kundu fáa fíggjarligar og/ella tíðarligar avleiðingar fyri verkætlanina.

Fíggjarnevndin legði
áherðslu á, at fylgja
neyvt kostnaði og
tíðarætlan.

Samferðslumálaráðið bað Landsverk greiða frá, hvussu leiðslur og ábyrgdarpersónar
hjá Landsverki og Mentamálaráðnum hava tryggjað, at tað var nóg stórt fokus á
fíggjarligu viðurskiftini og tíðarætlan v.m, og at neyðugar avgerðir vóru tiknar
rættstundis, tá trupulleikar í verkætlanini tóku seg upp. Landsverk svaraði, at
“Landsverk hevur sent kostnaðarætlanir til Mentamálaráðið, so hvørt broytingar eru
gjørdar.
Í álitinum frá Fíggjarnevndini frá 18. mars 2013 (løgtingsmál nr. 104/2012), leggur
Fíggjarnevndin áherðslu á, at landsstýrismaðurin skal fylgja neyvt við verkætlanini og
tryggja, at kostnaðarmetingin og tíðarætlanin fer at halda.
Á sínamillum fundum millum Mentamálaráðið og Landsverk hevur verið fokus á
tíðarstýring, uppgávur, og á samstarvið millum partarnar á plássinum.
Landsverk hevur, so hvørt fíggjarkarmarnir vóru broyttar, upplýst Mentamálaráðið um
broytingarnar.”
Landsverk sigur eisini, at Landsverk hevði kunnað Mentamálaráðið á regluligum
fundum um allar týðandi broytingar í mannagongdum, bygnaði og í sambandi við
frávik, feilir og ósemjur.

6.7

Uppskot til leiðreglur fyri samskifti og kunning til
aðalráðini við Landsverki sum byggiharra

23. januar 2017 hava aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum og stjórin á Landsverki
skrivað, at á fundi í januar 2017 hava partarnir umrøtt óskrivaðu leiðreglurnar fyri
samskifti og kunning til aðalráðini í málum, har Landsverk er byggiharri.
Landsstýrismaðurin, aðalstjórin og ráðgevi luttóku fyri Samferðslumálaráðið og stjórin
á Landsverki luttók fyri Landsverk.
Leiðreglur 2012 til
kunningar

Í skrivinum verður m.a. víst á, at uppskotið til leiðreglur (tað er dagfest í 2010) varð
sent til aðalráðini í 201252 og táverandi landsstýrið sum ein kunning um, hvussu
Landsverk umsat byggimál. Uppskotið varð eisini sent til samtyktar, men var ikki
undirskrivað.
Stjórin á Landsverki segði við aðalstjóran í Samferðslumálaráðnum, at hann, sum
avtalað, sendi notat við niðurstøðum frá fundinum, og bað Samferðslumálaráðið siga
sær, um ráðið var samt í niðurstøðunum.

Samferðslumálaráðið
mælti til smáar
broytingar í
leiðreglunum.

24. januar 2017 svaraði Samferðslumálaráðið, at ráðið helt, at frágreiðingin um
leiðreglur fyri samskifti og kunning millum aðalráð og Landsverk, var soleiðis, sum
greitt var frá á fundinum; men at orðingarnar vóru kanska eitt sindur avgjørdar, tá ið
hugsað varð um ”politiska veruleikan”, sum tikið verður til.
Samferðslumálaráðið mælti til nakrar smáar reguleringar í leiðreglunum. Avrit av
skrivinum varð sent aðalstjóranum og landsstýrismanninum í samferðslumálum.
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25. januar 2017 segði aðalstjórin, at tað hevði verið gott, um hann fekk skjalið dagført
frá stjóranum á Landsverki, so hann kundi viðgjørt tað á stjórafundi, og so kundi tað
verða sent út, sum kunning .
25. januar 2017 boðaði aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum stjóranum á Landsverki
frá, at hann og landsstýrismaðurin høvdu havt fund við løgmann 24. januar 2017, har
teir viðgjørdu leiklutin hjá Landsverki í byggimálum, og har semja var um, at
Samferðslumálaráðið bara skuldi fylgja við, um Landsverk livdi upp til sínar skyldur
sambært avtaluni ímillum Landsverk og viðkomandi aðalráð. Tað var sostatt
viðkomandi landsstýrismaður, sum skuldi hava fyrispurningar um tað konkreta
byggimálið.
Stjórin svaraði sama dag, og sendi “Samstarvsavtalu um ábyrgdar- heimildar- og
arbeiðsbýtið millum aðalráð og Landsverk” 53 frá 25. oktober 2012 til aðalstjóran, eisini
sendi hann undirskrivaðar leiðreglur.
26. januar 2017 kunnaði aðalstjórin stjóran á Landsverki um, at skrivið hevði verið
viðgjørt á stjórafundi, og at nakrir aðalstjórar høvdu biðið um 14 dagar at koma við
viðmerkingum, og at hann skuldi venda aftur, tá ið viðmerkingarnar vóru komnar.
Uppskotið frá Landsverki var ongantíð undirskrivað og sett í gildi.

6.8

Samferðslumálaráðið
hevur ikki undirskrivað leiðreglurnar.

Niðurstøða

Sum sæst av frammanfyri nevnda samskifti, hevur samskifti verið ímillum Landsverk
og ávikavist Mentamálaráðið og Samferðslumálaráðið gjøgnum byggitíðina.
Mentamálaráðið, sum eigari av verkætlanini, hevur verið við frá fyrsta degi.
Leiklutur og eftirlit hjá Løgmansskrivstovuni
Løgmaður skal hava eftirlit við, at hvør landsstýrismaður situr fyri sínum málsøki á
lógligan og fullgóðan hátt.54
Í sambandi við byggiverkætlanina Skúladepilin við Marknagil, tykist sum einasti
leiklutur, løgmaður og Løgmansskrivstovuni hava havt, er at vísa á, hvør hevur ábyrgd
av hvørjum, tá ið ivi hevur tikið seg upp millum Mentamálaráðið, Samferðslumálaráðið
og Landsverk.

Løgmansskrivstovan
hevur víst á ábyrgdarbýtið.

24. januar 2017 hevði løgmaður fund við aðalstjórin í Samferðslumálaráðnum og
landsstýrismannin í samferðslumálum har teir viðgjørdu leiklutin hjá Landsverki í
byggimálum. Sambært aðalstjóranum var semja um, at Samferðslumálaráðið bara
skuldi fylgja við, um Landsverk livdi upp til sínar skyldur sambært avtaluni ímillum
Landsverk og viðkomandi aðalráð. Tað var sostatt viðkomandi landsstýrismaður, sum
skuldi hava fyrispurningar um tað konkreta byggimálið.

Løgmansfundur við
Samferðslumálaráðið.

3. november 2018 er Løgmansskrivstovan kunnað av aðalstjóranum í Mentamálaráðnum, um meirnýtsluna á Skúladeplinum við Marknagil í 2018.

Løgmansskrivstovan
kunnað um meirnýtslu.

21. november 2018 segði løgmansstjórin við aðalstjórarnar í menta-, fíggjar- og
samferðslumálum m.a., at av skilhaldsgrundum fór løgmansstjórin at endurtaka,
hvussu tey á Løgmansskrivstovuni sóu ábyrgdarbýtið í samband við “uppgerð av
meirnýtslu og ynskjum hjá Glasi”.
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Løgmansstjórin vísti á, at Landsverk var byggiharri í ætlanini og ansaði eftir, at gingið
varð fram, sum ætlað, og at mann helt seg innan fyri givnar fíggjarkarmar. Mentamálaráðið var tann, sum hevði umbiðið bygningin, og var tí við í tilgongdini fyri at tryggja, at
eingin misskiljing var í hesum høpi – at tey fingu tað, sum tey høvdu biðið um fyri ta
upphædd, ið var sett av.
Samferðslumálaráðið
eftirlit við, at Landsverk virkar sum
kompetentur byggimyndugleiki.

Sambært Løgmansstjóranum var tað Samferðslumálaráðið, sum hevði eftirlitið við, at
Landsverk virkaði sum ein kompetentur byggimyndugleiki, og at Landsverk helt seg til
sínar skyldur, at tað var landsstýrismaðurin í samferðslumálum, sum var tann hægri
fyrisetti myndugleikin hjá Landsverki.
Løgmansstjórin legði afturat, at í hesi støðu mátti tað sostatt vera Samferðslumálaráðið, sum mátti meta um, hvørt teirra stovnur hevði virkað nóg væl at taka sær av
uppgávuni sum byggiharri fyri Skúladepilin við Marknagil. Í hesari meting verður
leikluturin hjá Mentamálaráðnum og skúlamyndugleikanum eisini ein sjálvsagdur
faktorur, sum metast mátti um í hesum sambandi.

Samferðslumálaráðið
javnan kunnað.

Leiklutur og eftirlit hjá Samferðslumálaráðnum
Samferðslumálaráðið er javnan kunnað av Landsverki, og seinni eisini av Mentamálaráðnum um, hvussu byggingin av Skúladeplinum við Marknagil hevur gingið.
Ráðið hevur fingið upplýsingar um trupulleikarnar, ið hava stungist upp, og um at
peningurin, ið var játtaður rakk ikki til at byggja fyri.
Samferðslumálaráðið tók málið upp á fundi við Mentamálaráðið, tá ið stjórin á TG Verk
í oktober 2015 boðaði aðalstjóranum frá, at tað var ikki rætt, at ikki fór at verða neyðugt
við eykajáttan til Skúladepilin við Marknagil.
Samferðslumálaráðið varð kunnað 28. oktober 2015 um frágreiðing frá stjóranum á
Landsverki um Marknagilsdepilin. Stjórin á Landsverki hevði boðað frá, at TG Verk
steðgaði arbeiðinum, tí felagið hevði ikki fígging til arbeiðið.

Landsverk kunnaði
Samferðslumálaráðið
um krav ímóti TG
Verk.

5. apríl 2016 kunnaði stjórin á Landsverki Samferðslumálaráðið um, at Landsverk fór
at leggja eitt krav fram ímóti TG Verk, tá ið fyritøkan hevði spent stálið upp, tí tá var
teirra arbeiði mest sum liðugt, væl vitandi um, at tá steðgaði arbeiðið upp umgangandi.
Stjórin kunnaði um, at verkætlanin við ársbyrjan 2017 stóð á minus 15 mió.kr. umframt
advokatútreiðslur. Sambært fundarfrásøgnini helt landsstýrismaðurin í samferðslumálum, at tað var skilagott, og einasta loysn, at taka úrslitið av sakarmálinum til
eftirtektar.

Samferðslumálaráðið
vísti Landsverki til
Mentamálaráðið.

23. oktober 2018 sendi stjórin á Landsverki aðalstjóranum í Samferðslumálaráðnum
fyrispurning um, hvussu meirútreiðslurnar í sambandi við liðuggerð av byggiarbeiði á
Skúladeplinum við Marknagil skuldu handfarast. Samferðslumálaráðið svaraði, at
Landsverk skuldi reisa málið fyri Mentamálaráðnum, tí tað var málsøkið hjá
landsstýrismanninum í mentamálum. Sjórin á Landsverki takkaði fyri, og upplýsti, at
tey nú høvdu sent málið víðari til Mentamálaráðið.

Samferðslumálaráðið
setir Landsverki 53
spurningar um
byggingina.

4. desember 2018 setti Samferðslumálaráðið 53 spurningar til Landsverk í sambandi
við byggingina av Skúladeplinum við Marknagil. Í fyrstu atløgu var endamálið hjá
Samferðslumálaráðnum at fáa eina mynd av leiklutinum hjá Landsverki í sambandi við
verkætlanina, Skúladepilin við Marknagil, og í aðru atløgu at gera sínar egnu metingar
um, hvørt farast skuldi undir at seta eina víðkaða kanning í verk og/ella um farast skuldi
undir at hyggja nærri at møguligum broytingum av, hvussu almennar byggiverkætlanir
verða skipaðar og stýrdar.
Niðurstøðan hjá Samferðslumálaráðnum, eftir at hava fingið svar frá Landsverki var,
at Landsverk hevði gjørt tað tey kundi fyri at fáa Byggiverkætlanina á mál.
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Landsgrannskoðanin ivast í, um Samferðslumálaráðið hevur útint sína eftirlitsskyldu,
tá ið ráðið hevur verið vitandi um teir trupulleikar, ið hava verið við byggingini av
Skúladeplinum við Marknagil, og ikki hevur spurt ella kannað, um tað kundu verið brek
innanhýsis hjá Landsverki, ið er ein stovnur undir málsøkinum hjá Samferðslumálaráðnum.

Ivasamt um
Samferðslumálaráðið
hevur framt sína
eftirlitsskyldu.

Samferðslumálaráðið skal góðkenna roknskaparreglugerð fyri Landsverk, og tað átti
at verið ein náttúrligur partur av góðkenningini, at ráðið tryggjaði sær, at Landsverk
hevði skrivligar mannagongdir fyri roknskaparhaldinum og fíggjarstýringini við
verkætlanum, ið stovnurin umsitur fyri aðalráðini.

Skrivligar mannagongdir viðvíkjandi
verkætlanum mangla.

Sum víst á aðrastaðni í hesari frágreiðing, so hevur roknskaparreglugerðin hjá
Landsverki ikki verið fullfíggjað viðvíkjandi umsiting av verkætlanum.

Roknskaparreglugerð
ikki fullfíggja.

Um Samferðslumálaráðið hevði havt eftirlit við, at Landsverk hevði eina roknskaparreglugerð, sum ásett í § 5 í lógini um landsins almenna roknskaparhald, kundi ráðið
helst havt verðið varugt við manglarnar í fíggjarstýringini av verkætlanini, Skúladepilin
við Marknagil.
Leiklutur og eftirlit hjá Mentamálaráðnum
Mentamálaráðið hevur latið Landsverki ræðisrættin til játtanina til Skúladepilin við
Marknagil. Ráðið hevur latið Landsverki uppgávuna at byggja bygningin og at ansa
eftir, at fíggjarliga játtanin helt, og at bygningurin varð liðugur til ásettu tíðina.
Leikluturin hjá Mentamálaráðnum hevur annars verið at lagt til rættis og biðið Løgtingið
um eykajáttan, tá ið peningur hevur manglað í.
Sum nevnt frammanfyri, er Mentamálaráðið kunnað regluliga um byggingina, herundir
fíggjarligu støðuna, tíðarætlan v.m. á mánaðarligum fundum.

Mentamálaráðið er
javnan kunnað.

Afturat tí, hevur Mentamálaráðið fingið góðkendu roknskapirnar fyri verkætlanina
hvønn mánað frá Landsverki.
Av skrivliga samskiftinum sæst, at Mentamálaráðið hevur fingið staðiliga áheitan frá
Fíggjarnevndini um at hava neyvt eftirlit við fíggjarligu gongdini og tíðarætlanini.
Eftirlitið hjá Mentamálaráðnum sær út til at hava snúð seg um at spyrja Landsverk, um
játtanin helt og um tíðarætlanin helt.
Kanningin hjá Landsgrannskoðanini hevur víst, at Landsverk hevur ikki havt ein
eftirfarandi ræðisroknskap55 til byggingina. Heldur ikki hevur Landsverk havt sína egnu
fíggjardeild við í umsitingini av verkætlanini.

Fíggjardeildin hjá
Landsverki var ikki
við í umsitingini av
verkætlanini.

Sambært skrivliga tilfarinum hevur Mentamálaráðið samskift við stjóran á Landsverki
og leiðaran á byggideildini hjá stovninum.
Tó at tann fíggjarligi parturin av byggingini hevur verið sera nógv umtalaður, bæði í
Løgtinginum og í almenna rúminum, tykist tað undranarvert, at Mentamálaráðið ikki
skal hava sóknast eftir øðrum skjalprógvi fyri at peningurin fór at røkka til alla
byggingina, enn at spyrja eina ferð um mánaðin, um stjórin á Landsverki helt, at
játtanin fór at halda.
Í apríl 2014 minti Mentamálaráðið Landsverk á, at tá ið ráðið fekk játtanina upp á pláss
til Marknagilsdepilin, álegði Fíggjarnevndin teimum at fylgja væl við játtanini, soleiðis
at ráðið tryggjaði sær, at játtanin fór at halda. Tvær vikur seinni skrivaði landsstýrismaðurin í mentamálum til fyrisitingarstjóran, at hann mælti til at biðja um skrivligar og
55
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Mentamálaráðið ikki
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fyri at verkætlanin fór
at halda.
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neyvar upplýsingar um játtanarnýtslu og byggigongd í mun til tær ætlanir, ið vóru
lagdar fram, umframt eina neyva meting um tað, sum eftir var at byggja.
Ivingarsemið hjá
Fíggjarnevndini hevur
ikki rinið nóg væl við
Mentamálaráðið.

Ivingarsemið hjá Fíggjarnevndini og hjá landsstýrismanninum í mentamálum í 2014
sær ikki út til at hava rinið við Mentamálaráðið annað enn at ráðið skrivliga hevur mint
Landsverk á orðini hjá Fíggjarnevndini um at fylgja væl við játtanini.
Leiklutur og eftirlit hjá Fíggjarmálaráðnum
Fíggjarmálaráðið hevur í tíðarskeiðinum 2013-2015 havt regluligar fundir við Landsverk um m.a. Skúladepilin við Marknagil.
Uppgávan hjá Fíggjarmálaráðnum hevur annars í stóran mun verið at lagt uppskot til
fíggjarlóg og eykajáttanarlóg fyri Løgtingið, og tryggja at uppskotini eru innan fyri givnar
karmar.
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7 Hvussu eru undanfarnar kanningar
viðgjørdar og tiknar til eftirtektar
Løgtingsgrannskoðararnir heittu eisini á Landsgrannskoðanina at lýsa, hvussu
undarfarnar kanningar eru viðgjørdar og tiknar til eftirtektar.
Talan er um tær tvær kanningarnar, sum løgtingsgrannskoðararnir hava heitt á
Landsgrannskoðanina um at gera, nevniliga “Kanning av byggiverkætlanum seinnu
árini”, sum var latin løgtingsgrannskoðarunum í apríl 2013, og frágreiðing um útreiðslugongdina í sambandi við verkætlanina at byggja Skúladepil við Marknagil, sum var
latin løgtingsgrannskoðarunum í januar 2017.
Niðanfyri hava vit tikið saman um frágreiðingarnar, og greitt frá hvørja viðgerð tær hava
fingið.

7.1

Frágreiðing frá 2013 um byggiverkætlanir seinnu árini

Løgtingsgrannskoðararnir heittu í 2012 á Landsgrannskoðanina um at kanna nakrar
byggiverkætlanir hjá tí almenna seinnu árini, og at lata løgtingsgrannskoðarunum
frágreiðing. Landsgrannskoðanin lat í apríl 2013 løgtingsgrannskoðarunum
frágreiðingina.

7.1.1

Kanning í 2013 um
byggiverkætlanir.

Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum, juni 2013

Játtanarslagið “Løgujáttan” verður sum meginregla nýtt í sambandi við, at tað almenna
skal selja, keypa, ella byggja bygningar, skip og aðrar løgur. Reglurnar um, at størri
løgujáttanir skulu hava heimild í serstakari verklagslóg, komu inn í játtanarskipanina í
fíggjarlógini fyri 2000.
Í frágreiðingini frá Landsgrannskoðanini eru fleiri byggiverkætlanir, sum eru framdar
seinnu árini, gjøgnumgingnar.
Løgtingsgrannskoðararnir átalaðu í sínum viðmerkingum til frágreiðingina í juni 2013
hvassliga eina røð av viðurskiftum, sum kanningin staðfesti.

Løgtingsgrannskoðararnir átala hvassliga.

Løgtingsgrannskoðararnir tóku undir við Landsgrannskoðanini, sum helt tað hava
alstóran týdning, at byggiverkætlanir vórðu nágreiniliga og væl fyrireikaðar, áðrenn
peningur verður játtaður. Leiðslan má í hvørjum føri sær syrgja fyri, at eftirlit er við
verkætlanunum frá fyrstan tíð.
Løgtingsgrannskoðararnir hildu eisini, at tað er altavgerandi, at leiðslan stýrir
verkætlanunum, og at landsstýrismaður neyvt heldur sínar skyldur sum eftirlitsmyndugleiki.
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neyvt heldur sínar
skyldur sum
eftirlitsmyndugleiki.
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Endamál við
frágreiðing var at
geva íkast til góðar
mannagongdir og
siðvenju.

Landsgrannskoðanin vísti eisini í frágreiðingini á, at hóast niðurstøðurnar kundu tykjast
atfinningarsamar, er týdningarmikið at hava í huga, at eitt endamál við frágreiðingini
eisini var at geva íkast til góðar mannagongdir og siðvenjur í framtíðini, tá ið aðrar
verkætlanir skuldu fremjast.
Løgtingsgrannskoðararnir mæltu til, at framtíðar byggiverkætlanir vórðu fyrireikaðar
væl, og at tær vórðu framdar havandi í huga viðmerkingarnar og niðurstøðurnar í
frágreiðingini.

7.1.2

Uppskot til samtyktar frá løgtingsgrannskoðarunum, februar
2014

Í februar 2014 løgdu løgtingsgrannskoðararnir uppskot til samtyktar fyri Løgtingið. Í
uppskotinum56 heitti Løgtingið á landsstýrið, um at leggja fram neyðug lógaruppskot,
ið fram eftir skuldu tryggja greiða leiðslu, ábyrgd og útinnan, tá ið almennar
byggiætlanir vórðu framdar.
Vísandi til frágreiðingina frá løgtingsgrannskoðarunum frá juni 2013, varð víst á:








at upplýsingar verða afturhildnar fyri Løgtinginum, og at upplýsingar, sum eru
lagdar fyri Løgtingið, hava verið skeivar og villleiðandi,
at byggiverkætlanir seinnu árini eru framdar, uttan at reglurnar um at gera
serligar verklagslógir eru hildnar,
at summar stórar verkætlanir byrja við einari eykajáttanarlóg, t.d. tá ið gamlir
bygningar verða keyptir, uttan at nøkur verulig fyrireiking er gjørd, áðrenn keypt
verður,
at peningur verður játtaður til byggiverkætlanir uttan nakra neyva útgreining av
tørvi, og uttan byggiskrá ella væl grundaðan kostnað,
at upprunaligu játtanirnar og kostnaðarmetingarnar ikki halda, og at farið
verður tvífalt út um upprunaligu játtanirnar í summum førum,
at flestu verkætlanirnar ikki halda upprunaligu tíðarætlanina, og at onkrar verkætlanir eru seinkaðar fleiri ár, og
at leiðsla og ábyrgd hava ikki verið nóg greið, og at landsstýrisfólk ikki í nóg
stóran mun hava hildið sínar eftirlitsskyldur.

Atvoldin til uppskotið var kanningin og frágreiðingin, sum løgtingsgrannskoðararnir í
2012 áløgdu Landsgrannskoðanini at gera um almennar byggiverkætlanir seinnu árini.
Almennar byggiverkætlanir loypa
fullkomiliga av
lunnum.

Í sínum viðmerkingum til uppskotið, søgdu løgtingsgrannskoðararnir, at “Frágreiðingin
skjalprógvar, at almennar byggiætlanir seinnu árini, eru lopnar fullkomiliga av lunnum.
Millum átaluverdu viðurskiftini eru eitt nú:








At talan er um meira enn 100 milliónir, ið eru nýttar út um tað, sum Løgtingið
upprunaliga hevur játtað.
Verklagslógir eru antin ikki gjørdar ella ikki fylgdar, soleiðis sum reglurnar
áseta.
Løgtingið hevur fingið skeivar, vantandi ella villleiðandi upplýsingar.
Peningur er játtaður uttan neyvari útgreiningar av kostnaði og uttan greiða
byggiskrá.
Tíðarætlanir halda ikki.
Størri verkætlanir eru byrjaðar við eykajáttan – og uttan verklagslóg og neyva
fyrireiking ella meting.
Eftirlitið og ábyrgdin hjá landsstýrisfólki og embætisverki hava verið vantandi
og ógreið.

Hesi viðurskifti og onnur, sum frágreiðingin lýsir, eru so álvarslig eftir
løgtingsgrannskoðaranna tykki, at alt málið og frágreiðingin eiga at verða løgd til
tingsins viðgerð sum sjálvstøðugt tingmál.
56
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Hetta til tess at tingið kann gera sínar niðurstøður og taka neyðug stig til at fáa
landsstýrið at taka avleiðingar, gera ítøkilig átøk og at leggja fram møguligar
lógarbroytingar, ið kunnu fáa skil á viðurskiftunum og kunnu forða fyri, at slíkt yvirhøvur
kann henda aftur.
Hetta er ikki minst átrokandi, nú samtykt er at fara undir munandi størri almennar
byggingar enn tær, sum eru viðgjørdar og lýstar í kanningini og frágreiðingini.” 57
Ein samd fíggjarnevnd mælti Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. Í álitinum vísti
fíggjarnevndin m.a. á, at nevndin í fleiri umførum hevði gjørt vart við trupulleikarnar, ið
løgtingsgrannskoðararnir vístu á í sambandi við verklagslógir. 58

7.1.3

Uppskotið til
samtyktar einmælt
samtykt.

Uppskot frá Fíggjarmálaráðnum 2015

Sum áður víst á, hevði landsstýrismaðurin í fíggjarmálum yvirskipaða eftirlitið við
Landsverki frá 2013 til 2015.
Í juli 2015 sendi Fíggjarmálaráðið uppskot til “Vegleiðing um verklagslóg og framflyting
av óbrúktari løgujáttan”, dagfest 23. juni 2015, til hoyringar.
Sambært uppskotinum varð vegleiðingin ætlað stjórnarráðunum og stovnum landsins,
sum umsita løgujáttanir, og skuldi áseta, hvussu arbeiðast skuldi játtanarliga við
verklagslóg og framflyting av óbrúktari løgujáttan.

Fíggjarmálaráðið
gjørdi uppskot til
vegleiðing.

Í uppskotinum var m.a. ásett, at:
“játtan til løguverkætlan eigur ikki at verða veitt við fíggjarlóg ella eykajáttan
fyrrenn í fyrsta lagi samstundis sum verklagslóg verður løgd fyri Løgtingið. Tó
kann verða játtað frammanundan til fyrireiking av løguverkætlan.
Verklagslóg skal leggjast fyri Løgtingið, tá fyrireikingararbeiðið er komið so langt
áleiðis, at byggiskrá er gjørd. Tástani er nøktandi grundarlag til at gera
kostnaðarmeting av løguverkætlanini og meting av byggitíðini at upplýsa fyri
Løgtinginum í verklagslóg áðrenn útbjóðing.
Gildistíð skal verða ásett fyri verklagslógina. Mælt verður til, at verklagslóg fer
úr gildi eftir mettu byggitíðina, umframt 2 ár sum fyrivarni fyri óvissu.
Í viðmerkingunum til verklagslógina skal vera heildarlýsing av verkætlanini,
herundir væntað byggigongd við mettum játtanartørvi fyri fíggjarárini í
byggitíðini.
Um útbjóðingin hevur við sær hægri kostnað enn ásett í verklagslógini ella longri
byggitíð enn gildistíðin hjá verklagslógini, er neyðugt við broytingum í
verklagslógini innan sáttmáli verður gjørdur um fremjan av løguverkætlanini.”
Vegleiðingin varð ongantíð sett í gildi, helst orsakað av at val var í september 2015.

7.1.4

Skriv til løgmann í september 2017

Til samtykta uppskotið frá 2014 reistu løgtingsgrannskoðararnir aftur spurningin í skrivi
til løgmann 11. september 2017. Løgtingsgrannskoðararnir vístu á, at Løgtingið hevði
heitt á landsstýrið “um at leggja fram neyðug lógaruppskot, ið frameftir skulu tryggja
greiða leiðslu, ábyrgd og útinnan, tá ið almennar byggiætlanir verða framdar.”
Løgtingsgrannskoðararnir spurdu um gongdina í málinum, hvørjar ætlanir løgmaður
hevði, og nær løgmaður væntaði, at frágreiðing um átøk og møgulig uppskot til
lógarbroytingar fóru at verða løgd fyri Løgtingið.
Eftirsum løgtingsgrannskoðararnir ikki fingu svar frá løgmanni, mintu teir aftur í januar
2018 løgmann á skrivið frá september 2017, har teir spurdu um gongdina í málinum
57
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Í september 2017
spurdu løgtingsgrannskoðararnir
løgmann um málið.
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og nær løgmaður væntaði, at frágreiðing um átøk og møgulig uppskot til
lógarbroytingar fóru at verða løgd fyri Løgtingið. Løgtingsgrannskoðararnir spurdu
eisini, nær teir kundu vænta svar.
18. februar í 2018 bað Løgmansskrivstovan umbera, at teldupostur frá september
2017 orsakað av innanhýsis misskiljing í Løgmansskrivstovuni, datt niður í millum.
Løgmansskrivstovan kunnaði um, at løgmaður hevði sent skriv til landsstýrismannin í
samferðslumálum, sum eisini umsitur byggimálsøkið, og heitt á hann um at leggja eina
ætlan um, hvussu viðurskiftini kundu gerast betri.
Løgmaður bað landsstýrismannin í samferðslumálum leggja
eina ætlan um, hvssu
viðurskiftini kundu
gerast betur.

Í skrivi 14. februar 2018 heitti løgmaður á landsstýrismannin í samferðslumálum, sum
landsstýrismann í byggimálum, um at meta um viðmerkingarnar, ið vóru fevndar av
frágreiðingini frá Landsgrannskoðanini frá juni 2013 um byggiverkætlanir. Løgmaður
bað landsstýrismannin eisini leggja eina ætlan um, hvussu viðurskiftini kundu gerast
betri. Eisini heitti hann á landsstýrismannin um at taka spurningin upp um at leggja
frágreiðing fyri Løgtingið, um hvørji átøk og møgulig uppskot til lógarbroytingar skulu
gerast, fyri at tryggja góða leiðslu, ábyrgd og útinnan, tá ið almennar byggiverkætlanir
verða framdar.
Á fundi við løgmann 26. februar 2018 vísti Samferðslumálaráðið til brævið frá løgmanni
14. februar 2018. Samferðslumálaráðið kunnaði løgmann um, at ráðið hevði fingið svar
frá Landsverki, og at Løgmansskrivstovan skuldi fáa svar.
4. apríl 2018 spurdu løgtingsgrannskoðararnir aftur løgmann, um nakað nýtt var í
málinum.

Í juni 2018 vísti
løgmaður til skriv frá
landsstýrismanninum
í samferðslumálum.

15. juni 2018 svaraði løgmaður. Hann vísti eisini á, at hjáløgd var ein frágreiðing frá
landsstýrismanninum í samferðslumálum, sum landsstýrismaðurin, honum kunnugt,
longu hevur sent løgtingsgrannskoðarunum.59
Løgmaður helt, at meginreglurnar, sum landsstýrismaðurin hevði sett upp í
frágreiðingini, vóru skilagóðar. Tær kundu vera við til at tryggja greiðari ábyrgd og
leiðslu, umframt betri útinnan, tá ið almennar byggiætlanir verða framdar. Løgmaður
hevði álit á, at landsstýrisfólk fóru at leggja doyin á at fylgja hesum mannagongdum.
Svar frá landsstýrismanninum í samferðslumálum til løgmann, apríl 2018
16. apríl 2018 lat landsstýrismaðurin í samferðslumálum Løgmansskrivstovuni eina
frágreiðing við viðmerkingum um “Frágreiðing um byggiverkætlanir”.

Landsstýrismaðurin
helt, at í dag var
greiður skilnaður.

Landsstýrismaðurin vísti á, at frágreiðingin snúði seg um byggimál í tíðarskeiðinum
1997 til 2013, og at Samferðslumálaráðið hevði verið til síðani 2015. Hann legði afturat,
at aðalráðini handa Landsverki ræðisrættin til byggiverkætlanir, og at tað í dag verður
gjørt við greiðum uppgávu- og ábyrgdarbýti.
Í frágreiðingini60 stendur m.a., at Samferðslumálaráðið var samt við Landsverki í, at
byggiverkætlanir skulu verða væl fyrireikaðar, áðrenn verklagslógir verða gjørdar og
farið verður undir sjálva byggingina. Um ein væl grundað meting skal verða av samlaða
kostnaðinum, skulu verklagslógir byggja á eina neyva lýsing av verkætlanum, sum
skulu fremjast. Landsstýrismaðurin í samferðslumálum leggur afturat, at best er at


Verklagslógir fyri havnir, vegir og tunlar, ikki verða gjørdar fyrr enn eitt
prosjektuppskot fyriliggur, og at

59

Landsgrannskoðanini kunnugt, hevur landsstýrismaðurin í samferðslumálum ikki sent løgtingsgrannskoðarunum frágreiðingina.
60
Hjáløgd sum fylgiskjal nr. 11.3
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Verklagslógir fyri íløgur í bygningar ikki verða gjørdar fyrr enn eitt
skipanaruppskot er gjørt.61

Landsstýrismaðurin vísir á, at kunngerðin um løgujáttanir hevur ásetingar um hesi
viðurskifti, og at Fíggjarmálaráðið kann møguliga lýsa nærri í kunngerð, hvussu langt
ávegis fyrireikingar eiga at vera komnar, áðrenn verklagslógir verða lagdar fyri
Løgtingið.
Landsstýrismaðurin í samferðslumálum vísti á verkætlanir, ið vórðu mettar at kosta
nógv meira, enn játtað varð í verklagslógum. Hann nevndi Viðareiðistunnilin og
Skúladepilin við Marknagil sum dømi. Landsstýrismaðurin greiddi frá, at Landsverk
hevði ment eina eftirlitsskipan, nevnd SEYF, sum varð brúkt í sambandi við
byggiverkætlanirnar, ið Landsverk umsat. Hann legði m.a. afturat, at skipanin hevði
roynst væl síðani 2013/2014, tá ið hon varð tikin í nýtslu, og at hon varð brúkt til allar
íløgur, sum Landsverk umsat fyri aðalráð og Løgtingið.

Landsstýrismaðurin
helt, at SEYF hevði
roynst væl.

Landsstýrismaðurin í samferðslumálum endaði svarið til løgmann við tilmæli um at:

Landsstýrismaðurin í
samferðslumálum
kom við tilmæli.










7.1.5

Landsstýrið/aðalráð eiga ikki at leggja verklagslógir fyri byggimál fyri Løgtingið,
fyrr enn forkanningar og fyrireikingar eru komnar somikið áleiðis, at eitt
skipanaruppskot er gjørt fyri íløgur í bygningar, og eitt prosjektuppskot er gjørt
fyri vegir, havnir og tunlar. Tað kann Fíggjarmálaráðið áseta í kunngerð.
Kostnaðarmetingar fyri verkætlanir eiga at verða grundaðar á byggifrøðiligan
serkunnleika.
Játtanir til byggiverkætlanir eiga at vera grundaðar á byggifrøðiligan
serkunnleika.
Játtanir til byggiverkætlanir eiga í fyrsta umfari at røkka til, at allar fyrireikingar
eru gjørdar til, at byggiarbeiði kann verða boðið út til arbeiðstakarar. Tá ið farið
verður undir at byggja, skulu játtanirnar, eisini yvir ár, vera nóg stórar til, at
byggingin kann verða framd um eina leið, uttan steðg. Samsvar skal vera
millum tíðarætlanina fyri byggingini og íløguætlan landsins. At játtanir fylgja
gongdini í byggingini í byggitíðarskeiðinum.
Vísa innkomin tilboð, eftir samráðing við høvuðsarbeiðstakara, at
játtanarkarmurin ikki heldur, er best um karmurin verður hækkaður.
Arbeiðast skal støðugt við at gera skrásetingar, fíggjarstýring, góðskuskipanir
og eftirlit við byggiverkætlanum.

Niðurstøða

Á vári 2014 løgdu løgtingsgrannskoðararnir fram uppskot til samtyktar um at leggja
frágreiðing fyri Løgtingið um átøk og møgulig uppskot til lógarbroytingar, at tryggja
greiða leiðslu, ábyrgd og útinnan, tá ið almennar byggiverkætlanir verða framdar.
Orsøkin til uppskotið var kanningin og frágreiðingin, sum løgtingsgrannskoðararnir
høvdu fingið frá Landsgrannskoðanini, sum skjalprógvaði, at almennar byggiverkætlanir seinnu árini, vóru “lopnar fullkomiliga av lunnum”.
Fíggjarnevndin mælti einmælt Løgtinginum til at samtykkja uppskotið, og var tað eisini
einmælt samtykt av Løgtinginum.
Løgtingsgrannskoðararnir spurdu løgmann 11. september 2017 nær hann væntaði, at
frágreiðing um átøk og møgulig uppskot til lógarbroytingar fóru at verða løgd fyri Tingið.
Løgmaður svaraði í juni í 2018, men í svarinum segði hann einki um, nær eitt
lógaruppskot fór at verða lagt fram, ið skuldi tryggja greiða leiðslu, ábyrgd og útinnan
frameftir í almennum byggiverkætlanum.

61

Skriv frá Landsverki: “Áseting av byggiútreiðslum í sambandi við verklagslógir”, dagfest 8. mars 2013.
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Løgmaður legði afturat, at hann hevði álit á, at landsstýrisfólk fóru at leggja doyin á at
fylgja mannagongdunum, ið landsstýrismaðurin í samferðslumálum mælir til í skrivi til
løgmann 16. apríl 2018.
Landsstýrismaðurin í samferðslumálum svaraði løgmanni, at Fíggjarmálaráðið kundi
møguliga lýst nærri í kunngerð, hvussu langt ávegis fyrireikingar eiga at vera komnar,
áðrenn verklagslógir verða lagdar fyri Løgtingið.
Í skrivinum frá Samferðslumálaráðnum til løgmann, segði landsstýrismaðurin m.a. at
eftirlitsskipanin SEYF, sum varð brúkt í sambandi við byggiverkætlanirnar, ið
Landsverk umsat, hevði roynst væl síðani 2013/2014, tá ið hon varð tikin í nýtslu, og
at hon varð brúkt til allar íløgur, sum Landsverk umsat fyri aðalráð og Løgtingið.
Eftir kanningunum, ið Landsgrannskoðanin hevur gjørt, har vit eisini hava spurt leiðslu
og avvarðandi starvsfólk hjá Landsverki um SEYF, er tað ikki rætt, at SEYF hevur verið
brúkt og “roynst væl” síðani 2013/2014.
Nakað annað er, at um skipanin við SEYF og Fíggjarstýringsskjalinum høvdu verðið
brúkt, soleiðis sum ætlanin var, so vóru tey nyttulig amboð í stýringini av
verkætlanunum.

7.2

Notat um útreiðslugongdina í sambandi við
verkætlanina at byggja Skúladepil við Marknagil

26. januar 2018 lat Landsgrannskoðanin løgtingsgrannskoðarunum notat um játtanarog roknskaparviðurskifti hjá verkætlanini “Skúladepil við Marknagil.
Í niðurstøðuni í frágreiðingini sigur Landsgrannskoðanin m.a.:









Játtanar- og roknskaparskipanir landsins eru ikki heilt førar fyri at handfara
eina verkætlan sum hesa, tá ið hon ikki koyrir sum á skinnarum. Kanningin
vísir, at tað eru skipanarlig brek, sum gera, at roknskapirnir eru ikki fullfíggjaðir, hvørki stovnsroknskapurin ella landsroknskapurin. Brekini liggja ikki
neyðturviliga hjá stovnum ella persónunum, sum eru knýttir at verkætlanini,
men heldur í vantandi reglum.
Landsverk hevur fíggjarligu stýringina av verkætlani “Skúladepil við
Marknagil”, men Løgtingið kann ikki hava nágreiniligt eftirlit við nýtsluni
orsakað av, at ymisk ógoldin krøv ikki eru sjónliga bókað í Búskaparskipan
landsins.
Óvissa er um, hvussu krøvini, sum størsti arbeiðstakarin hevur sett móti
Landsverki og krøvini, sum Landsverk hevur sett móti arbeiðstakaranum, skulu
viðgerast roknskaparliga. Sum er, disponerar Landsverk soleiðis, at kravið
kann haldast innan fyri fíggjarligu karmarnar hjá verkætlanini.
Reglur um hvussu krøv, ið partarnir eru ósamdir um, skulu handfarast, sum
Fíggjarmálaráðið kundi havt gjørt, kunnu tí verða atvold til, at verkætlanin er í
vanda fyri at tódna óneyðuga nógv.
Fleiri tillagingar eru gjørdar í verkætlanini, fyri at halda útreiðslurnar innan fyri
játtaðu upphæddina, og tí er sannlíkt, at landið fær ein skúladepil, ið ikki
stendur mát við tann bygning, ið upprunaliga roknað varð við.62

Í frágreiðingini var eisini víst á, at tað í viðmerkingunum til fíggjarlógina 2017 stóð, at
Skúladepilin fór at verða klárur at taka í brúk á sumri 2017, men “eyðsæð er, at vit nú
í januar 2017 mugu staðfesta, at tað verður hann ikki. Landsgrannskoðanin hevur ikki
62

Viðm.: Landsverk helt ikki at hetta er rætt og vísir á, at sparingarnar eru gjørdar í samráð við bygginevnd
og Mentamálaráðið.
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fingið nýggja arbeiðstíðarætlan frá Landsverki, og kunnu vit tí ikki siga um Skúladepilin
verður liðugur innan 31. desember 2017, tá ið verklagslógin fer úr gildi.”

7.2.1

Frágreiðingin varð latin Løgtinginum til kunningar í mai 2017

Vísandi til § 18 í grannskoðanarlógini lótu løgtingsgrannskoðararnir í mai 2017
Løgtinginum notatið saman við sínum viðmerkingum.
Løgtingsgrannskoðararnir vístu m.a. á, at samskifti, ímillum tey sum varða av
Skúladeplinum, hevði ikki verið nøktandi.



Tað riggar illa við fleiri ábyrgdarhavarum. Sum tað framgongur av notatinum,
er talan um eitt fløkt ábyrgdarbýti, og tað hevur við sær iva um, hvør veruliga
hevur ábyrgd av hvørjum.
Kommandolinjan er ikki nøktandi og hevur í besta føri við sær veikleikar.

Løgtingsgrannskoðararnir vístu á, at
tað riggar illa við fleiri
ábyrgdarhavandi.

Løgtingsgrannskoðararnir hildu, at kunningin, sum var latin fyri Løgtinginum, hevði
verið ov sein og hevði ikki altíð verið dagførd.
Viðmerkingar frá aðalráðunum til frágreiðingina
Í sínum viðmerkingum til frágreiðingina vísti Samferðslumálaráðið m.a. á, at tað var
Mentamálaráðið, sum fyrisat útbúgvingarmál, gransking og mentamál, og hevði
málsræði og ábyrgd fyri øllum viðurskiftum innan hesi málsøki, eitt nú viðvíkjandi
byggingingini av Skúladeplinum við Marknagil.
Mentamálaráðið segði seg ikki hava stórvegis viðmerkingar til frágreiðingina.
Mentamálaráðið vísti á, at tey strembaðu eftir at liva upp til sína ábyrgd, við mánaðarligum fundum við Landsverk og gjøgnum eina greiða delegatión av ræðisrættinum til
Landsverk. “Tað er Landsverk, sum hevur neyðuga byggifrøðiliga kunnleikan, at
standa fyri einum byggimáli. Henda kunnleika hevur Mentamálaráðið ikki og
skipanarliga er einki ynski um, at byggifyrisitingar eru á fleiri støðum hjá landinum.

Viðmerkingar frá
Samferðslumálaráðnum.

Viðmerkingar frá
Mentamálaráðnum.

Bygnaðarliga vísir Landsverk til Samferðslumálaráðið og Mentamálaráðið má hava álit
á, at upplýsingar, sum ráðið fær frá Landsverk eru rættar. Eru viðurskifti á Landsverk,
sum ikki eru nøktandi verður hetta í fyrsta umfarið tikið beinleiðis upp við Landsverk
og um hetta ikki munar, verður tað at taka upp við Samferðslumálaráðið.
Mentamálaráðið verður leypandi kunnað av Landsverk um trupulleikarnar, sum hava
verið við byggimálinum á Skúladeplinum við Marknagil. Herundir eisini um krøvini frá
arbeiðstakaranum, sum Landsverk hevur avvíst og sum eru endaði í Gerðarrættinum.
Spurningar um, hvussu hesi krøvini fíggjarliga skulu handfarast eru løgd fyri
Fíggjarmálaráðið at taka støðu til. Í viðmerkingunum til mánaðarligu roknskapargóðkenningina er ein partur av upphæddunum, sum ósemja er um nú viðmerkt.
Ivasamt er hvussu allar upphæddirnar, sum ósemja er um skulu skrásetast í
roknskaparskipanini – sum Landsgrannskoðanin eisini vísir á. Hetta er nakað
Fíggjarmálaráðið má greiða.
Tað er Landsverk, sum er byggiharri og sum hevur gjørt sáttmálarnar við
arbeiðstakararnar. Tað er eisini Landsverk, sum má taka støðu til, um tað sum er bygt
er í samsvari við sáttmálarnar. Landsverk hevur skyldu til at boðað frá, um tað eru
týðandi viðurskifti, sum Mentamálaráðið eigur at verða kunnað um – herundir um
fíggjarligu viðurskiftini eru innanfyri ásetta karmin . Mentamálaráðið spyr eisini javnan
inn til hesi viðurskiftini og hevur fingið frágreiðingar frá Landsverk, sum inntil nú ikki
hava givið orsøk manglandi álit á Landsverk.”
Fíggjarmálaráðið vísti í sínum viðmerkingum á63, at roknskaparliga og játtanarliga var
talan um eina støðu, sum var sera óvanlig. “Tað snýr seg um at finna best hóskandi
loysn. Til tess at koma við avgerð um hvussu skal farast fram í hesum málinum
63
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roknskaparliga og játtanarliga, er neyðugt at alt er komið fram í málinum, og júst her
liggur avbjóðingin, tá tað alsamt koma fram nýggj viðurskifti.
Fíggjarmálaráðið
mælti til at upplýsa
um gerðarrættarmál í
notu. Tað varð ikki
gjørt.

Fíggjarmálaráðið mælir til, at málið roknskaparliga verður handfarið eins og gjørt er,
t.e. at útreiðslur og inntøkur sum stava frá gerðarrættarmálinum, har avgerðin er óviss
og frammi í tíðini, ikki verða tiknar við í roknskapin, men væl verður upplýst um hesi
viðurskifti í notu til roknskapin fyri 2016. Tá avgerðin hjá gerðarrættinum fyriliggur
verða avleiddar inntøkur ella útreiðslur tiknar við í roknskapin.”
Sum nevnt aðrastaðni í hesari frágreiðingini, er ikki upplýst um viðurskiftini í
landsroknskapinum fyri 2016 og heldur ikki fyri 2017.

7.2.2

Niðurstøða

16. mai 2017 lótu løgtingsgrannskoðararnir Løgtinginum notat um játtanar- og
útreiðslugongdina hjá Skúladeplinum við Marknagil.
Landsgrannskoðanini kunnugt, er notatið ikki tikið upp ella viðgjørt skipað í nøkrum
høpi í landsfyrisitingini.
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8 Ískoyti
Formligar reglur
Flestu reglurnar um játtanir og heimildir, roknskaparhald og landsroknskapin stava frá
tíðarskeiðnum eftir uppruddingina aftaná 80 árini. Tá var neyðugt at byrgja upp fyri, at
føroyska samfelagið ikki aftur skuldi reka út í kreppu.
Trupulleikar, ið reglurnar skuldu hjálpa uppá, vóru:





ógreiðar heimildir um hvør kundi binda landskassan og harvið eisini ógreitt
ábyrgdarbýti,
tilvildarlig stýring av landsins stovnum,
vánalig ella eingin fíggjarstýring, og
ein ófullfíggjaður landsroknskapur.

Fleiri reglur vórðu settar stovnum landsins, fyri at koma trupulleikunum til lívs.
Eitt av fáu krøvunum í lógini64 um landsins almenna roknskaparhald er, at teir stovnar,
sum eru tiknir við á játtanarlóg, skulu gera eina reglugerð um roknskaparhaldið.
Í kunngerðini um roknskaparverk landsins 65 eru krøvini til roknskaparreglugerðir lýst
nærri, og í rundskrivi66 um sama evni er vegleiðing um, hvussu hesar reglur skulu
verða gjørdar.

Roknskaparlógin setir
krav um at gera reglugerð fyri roknskaparhaldið.

Fíggjarmálaráðið álegði stovnunum at gera reglugerð um roknskaparhaldið, sum
aðalráðið skuldi góðkenna, har teir skuldu áseta ábyrgdar- og heimildarreglur.
Stovnsleiðarum varð álagt at ansa eftir, at roknskaparreglugerðin varð hildin.
Landið útvegaði eina búskaparskipan, og Gjaldstovan gjørdi ein kontuplan fyri
roknskaparhaldið, soleiðis at roknskaparhaldið hjá øllum landsins stovnum skuldi
gerast í somu skipan. Við hesum amboðum kundi ein álítandi landsroknskapur
framleiðast, sum skuldi verða stýringsamboðið hjá játtandi myndugleikanum.
Roknskaparreglugerðin
At aðalráðini skulu góðkenna roknskaparreglugerðir hjá teirra undirliggjandi stovnum
er eitt hent og virki amboð hjá aðalráðunum at hava eftirlit við stovnunum. Við
góðkenningini kann aðalráðið tryggja sær, at váðarnir, sum eru við umsitingini á júst tí
stovninum, verða møttir og bøttir. Sostatt kann eitt aðalráð hava eina størri trygd fyri,
at fyrisitingin av einum stovni og virksemi stovnsins er nøktandi og innan fyri landsins
reglur.
Roknskaparreglugerðin hjá Landsverki er góðkend av Fíggjarmálaráðnum í 2014, tá
ið ráðið varðaði av Landsverki. Í reglugerðini er eingin áseting um, hvussu
byggiverkætlanir skulu handfarast, hvørki við atlitið at ábyrgd, stýring ella búskapi.
Løgtingslóg nr. 33 frá 23. mars 1994 “um landsins almenna roknskaparhald v.m.”.
Kunngerð nr. 22 frá 14. mars 2007 “um roknskaparverk landsins o.t.” Hendan kunngerðin kom ístaðin fyri
kunngerð nr. 114 frá 22. august 1996 “um roknskaparhald landsins o.a.”.
66
Rundskriv frá Fíggjarmálaráðnum “Vegleiðing um roknskaparreglugerðir” frá 1. februar 2001.
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Eitt brot um “Mannagongdir fyri leiðslukunning – viðvíkjandi løgum” er í
roknskaparreglugerðini. Har er ásett, at prosjektstatusfundur ella fundur viðvíkjandi
verkætlanaryvirliti skal haldast 1-2 ferðir um mánaðin, tó oftari tá ið komið er út á
heystið.
Sambært reglugerðini skal fíggjardeildin dagføra eitt rokniark frá Búskaparskipan
landsins til fundin, og skal tryggja sær, at rokniarkið stemmar við Búskaparskipanina.
Síðani skal fíggjardeildin senda áheitan til verkætlanarábyrgdararnar um at dagføra
SEYF, áðrenn úttrekk verður tikið. Innihaldið í úttrekkinum skal vera: Status á
verkætlan nú, um avlop verður í árinum – hvussu nógv, brúk restina av árinum, støðan
í mun til tíðarætlan o.a. Tey, ið hava ábyrgdina av verkætlanunum, tøppa ætlanir,
gjaldsætlanir og aðrar upplýsingar inn í SEYFskipanina, so hvørt broytingar eru í
verkætlanum. Víðari verður sagt, at fíggjardeildin hevur ábyrgd av kunningini til
leiðsluna, og at deildin framleiðir tilfarið til leiðslukunningina.
SEYF verður í roknskaparreglugerðini lýst, sum ein KT-skipan, ið stuðlar upp undir
stýring av verkætlanum, eftirliti og kunning.
Roknskaparreglugerðin hjá Landsverki
umfatar ikki, hvussu
verkætlanir skulu
handfarast.

Landsgrannskoðanin heldur tað vera ein mangul í roknskaparreglugerðini, at hon ikki
umfatar, hvussu verkætlanir skulu handfarast.
Í byggingini av Skúladeplinum við Marknagil hevur Landsverk verið byggiharri, og
Mentamálaráðið byggiánari. Landsverk hevur umsitið eina játtan, sum Mentamálaráðið
eigur; og Landsverk er stovnur undir Samferðslumálaráðnum. Tað eru heilt onnur
viðurskifti, enn tá ið játtan er til eitt myndugleikaøki, har Landsverk sjálvt er
myndugleiki, t.d. vegir og havnir.
Samferðslumálaráðið hevur málsræðið á Landsverki, og tá ið tað í málsøkjabýtinum
er álagt Landsverki at vera byggiharri landsins, átti Samferðslumálaráðið at havt
tryggjað sær, at Landsverk kundi átaka sær hesa uppgávu. Tað kundi ráðið m.a. havt
gjørt, við at kanna, hvussu virksemið av verkætlanunum skuldi skrásetast, og síðani
vísast fyri avvarandi pørtunum.
Endamálið við at hava eina roknskaparreglugerð er júst at áseta reglur fyri
roknskaparhaldinum, fyri at játtanarmyndugleikin skal fáa eina so rætta kunning, ið til
ber. Tað ger seg ikki minst galdandi, tá ið ein stovnur umsitur játtan hjá einum øðrum
myndugleika.
Roknskapargóðkenning mótvegis hægri myndugleika
Sum lið í at fáa ein einsháttaðan roknskap fyri stovnar landsins, setti landsstýrið
Búskaparskipan landsins á stovn seinast í nítiárunum. Áðrenn ta tíð hevði ein av stóru
trupuleikunum verið, at hvør stovnur hevði sína skipan og gjørdi roknskapin upp á sín
máta. Einki gjøgnumskygni var, og vónleyst var at samanbera nýtsluna við t.d.
undanfarin ár ella við aðrar stovnar. Summir stovnar høvdu skuld, og aðrir ikki, meðan
uppaftur aðrir høvdu ikki skrásett sína skuld. At allir stovnar skuldu brúka
Búskaparskipan landsins sum bókhaldsskipan, gjørdi, at ein eftirfarandi
landsroknskapur kundi leggjast fyri Løgtingið.
Álagt er stovnum landsins at góðkenna roknskapin mótvegis hægri myndugleika. Eisini
skulu stovnar, sum lið í góðkenningini, hava eftirlit við, um ogn og skuld og nýtslan av
veittum játtanum er gjørd rætt upp, at ikki verður farið út um játtanina, og um
mannagondirnar í roknskaparreglugerðini eru hildnar.
Landsverk hevur góðkent stovnsroknskapin fyri Skúladepilin við Marknagil yvirfyri
Mentamálaráðnum uttan nakra viðmerking fyrr enn í januar 2017.
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Sum liður í góðkenningini skal stovnsleiðarin hava eftirlit við, at ogn og skuld eru rætt
gjørd upp, og at nýtslan er gjørd rætt upp.
Landsgrannskoðanin heldur, at tá ið tað kemur til kravið um, at ogn og skuld eru rætt
gjørd upp, er roknskapurin fyri Skúladepilin við Marknagil góðkendur á skeivum
grundarlagið.

Landsgrannskoðanin
heldur, at
roknskapurin er
góðkendur á skeivum
grundarlagi.

Ein landsstovnur bindur landið at gjalda, tá ið hann ger avtalu við ein veitara um at
veita eina tænastu ella eitt arbeiði. Vanliga verða avtalur um latingar av vøru ella
tænastu gjøgnumførdar, og hareftir goldnar; tí kann verða tikið sum givið, at landið
kemur at rinda. Í tíðarskeiðnum frá tí at ein stovnur hevur gjørt eina avtalu, og til rokning
fyri latingina er goldin, kann landið rokna við, at skulu rinda fyri latingina fyrr ella seinni.
Sjálvt um ein stovnur ikki hevur kunnað aðalráð ella Løgtingið um, at eitt krav fer at
koma fyri eina umbidna vøru ella tænastu, hevur landið átikið sær eina skuld. Tað er
eisini galdandi, um rokningin ikki er komin, ella um skyldan ikki er bókað í
Búskaparskipan landsins, tí tað er rættiliga vist, at peningurin skal rindast. Í
roknskaparkunngerðini verður hendan støðan umrødd sum ræðisroknskapur
Samstarvsavtalur
Afturat tí, at formligu reglurnar ikki vórðu fylgdar, tykist tað sum, at tað eisini hevur
verið torført at hildið avtalur, ið eru gjørdar millum Landsverk og aðalráðið.
Tíðliga í viðgerðini av Skúladeplinum við Marknagil var ætlanin, at greiðir karmar
skuldu gerast um stýringina av verkætlanini. Í eftirsóknini eftir at fáa ein leist, sum
verkætlanin kundi stýrast eftir, gjørdi Mentamálaráðið eitt upprit til landsstýrismannin
um skipan av stýringini av byggiverkætlanini.
Uppritið, sum Mentamálaráðið gjørdi í 2010 lýsti ein leist, sum verkætlanin skuldi
stýrast eftir. Mentamálaráðið og Landsverk vóru samd um leistin í uppritinum. Lagt
varð upp til, at verkætlanin skuldi verða stýrd av einum stýrisbólki, mannaður við
leiðsluni á Mentamálaráðnum og Landsverki, einum politiskum fylgibólki og einum
samstarvsbólki. Í samstarvsbólkinum skuldu vera limirnir í stýringsbólkinum umframt
landstýrismaðurin í mentamálum og leiðslan í Tórshavnar kommunu.
Sum frá leið runnu stýrisbólkurin og samstarvsbólkurin saman, og seinni í verkætlanartíðarskeiðnum vórðu stýrisbólkafundirnir partur av regluligu samstarvsfundunum, sum
Landsverk og Mentamálaráðið høvdu um allar byggirverkætlanir hjá ráðnum.
Persónssamansetingin í bólkunum varð eisini broytt. Politiski fylgibólkurin hevur ikki
verðið serliga virkin.
Í 2012 gjørdi Landsverk eitt uppskot til eina standard samstarvsavtalu um ábyrgdarheimildar- og arbeiðsbýtið millum aðalráð og Landsverk. Tað uppskotið varð ongantíð
sett í verk.
Í sambandi við at leikluturin hjá Landsverki varð umrøddur, sendi Landsverk í 2017
Samferðslumálaráðnum uppskot til ”Leiðreglur fyri samskifti og kunning til aðalráðini
við Landsverki sum byggiharra” umframt eitt dagført eintak av samstarvsavtaluni frá
2012, men heldur ikki ta ferðina varð nøkur avtala undirskrivað ella sett í gildi.
Sum dømi um, at formaliserað samskifti og ábyrgdarbýti í heilt nógvum øðrum
samanhangum verður brúkt sum stýringsamboð, kann Landsgrannskoðanin vísa á
útveitingar av KT uppgávum, eisini við atlitið at heimildum. Tá ið viðurskifti eru
formaliserað, t.d. við at vera løgd í eina avtalu, ber til at hava eitt útgangspunkt fyri
samstarvi, sum kann viðgerast og fáast at virka optimalt.
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Viðgerð av ávístum manglum
Í 2017 lat Landsgrannskoðanin løgtingsgrannskoðarunum eitt notat um útreiðslugongdina á Skúladeplinum við Marknagil yvir tíðarskeiðið fram til og við 2016. Í
notatinum vísir Landsgrannskoðanin á fleiri viðurskifti, bæði skipanarlig og
roknskaparlig, sum kundu fáa sera óhepnar avleiðingar fyri verkætlanina og fyri
avvarandi partar.
Landsgrannskoðanin er stovnur undir Løgtinginum, hvørs endamál er at grannskoða
stovnar landsins, og fyri løgtingsgrannskoðararnar at ansa 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.
Eingin ivi er um, at tað er eitt greitt samanfall av áhugamálum millum aðalráðini og
Landsgrannskoðanina, soleiðis at aðalráðini við fyrimuni kundu tikið notatið hjá
Landsgrannskoðanini til umhugsunar í sínum egna eftirlitsarbeiðið.

Vantandi virðing fyri
reglum um stýring og
eftirlit.

Kanningin í 2019
Samanumtikið vísir kanningin hjá Landsgrannskoðanini, at vantandi virðingin fyri
grundleggjandi reglum um stýring og eftirlit, hevur verið atvoldin til, at tey tøl, ið
Landsverk hevur lagt fyri Mentamálaráðið, og sum Mentamálaráðið hevur váttað fyri
Fíggjarmálaráðnum, hava ikki verið røtt. Tað hevur gjørt, at landsroknskapurin, ið
Løgtingið hevur samtykt, hevur ikki verið rættur.
Eftirlitið við fíggjarliga partinum av verkætlanini hevur ikki verið til staðar. Fíggjardeildin
hjá Landsverki, sum sambært roknskaparreglugerðini skal kunna leiðsluna og
framleiða tilfar til leiðslukunningina, hevur verðið hildin burtur frá verkætlanini.

Samferðslumálaráðið
kundi havt tryggjað
sær at fíggjarliga
umsitingin var
forsvarlig.

Samferðslumálaráðið, sum varðar av Landsverki, og skal syrgja fyri, at Landsverk
hevur hóskandi mannagongdir í roknskaparreglugerðini, kundi havt tryggjað sær, at
fíggjarliga umsitingin av verkætlanini, varð løgd forsvarliga til rættir. T.d. kundi
Samferðslumálaráðið havt kannað, hvussu ræðisroknskapir vórðu gjørdir forsvarliga.
Skjalfesting
Landsgrannskoðanin heldur, at uppgávan at fyrisita verður ikki tikin í nóg stórum
álvara. Í stóran mun er talan um vantandi virðing fyri fyrisitingarreglum og journalreglum. Nógv samskifti, ið átti at verðið journaliserað, er ikki journaliserað.
Í sambandi við kanningina, hava vit heft okkum við, at teldubrævaskifti, sum leiðandi
starvsfólk og stjórar hava havt, er í ávísan mun farið fram, uttan at tað hevur verið
goymt í skjalagoymsluni hjá stovninum.
Ein stórur vandi, um samskifti ikki verður journaliserað, kann verða, at týðandi
upplýsingar kunnu liggja í teldupostkassum hjá fólki, ið ikki er í starvi longur. Er talan
um stjórar, kann tað vera sera trupult, fyri ikki at siga ógjørligt at fáa fatur á tílíkum
skjalatilfari.
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9 Avmarkingar
Landsgrannskoðanin hevur ikki byggitekniskar førleikar, og tí verða útsagnir um
byggiteknisk viðurskifti tikin fyri áljóðandi. Heldur ikki hava vit førleika at meta um,
hvussu langt byggingin er komin í mun til ætlanina, ella hvussu tætt veruliga byggingin
er komin í mun til tað, sum er goldið.
Vit hava ikki gjørt fíggjargrannskoðan í sambandi við hesa kanningina. Hinvegin hava
vit viðgjørt, hvussu stýringin av verkætlanini er løgd til rættis bæði yvirskipað í mun til
játtan og roknskap og í mun til stýringina av útreiðslunum. Í kanningini hava vit lýst,
hvussu útreiðslurnar verða stýrdar, men hava ikki eftirkannað tað, sum liggur til grund
fyri útgjaldingunum.
Landsgrannskoðanin hevur ikki kannað hvørjar avleiðingar leypandi sparingarnar hava
havt fyri góðskuna á verkætlanini, men í uppgerð, sum Mentamálaráðið og Landsverk
hava gjørt í 2019 av, hvussu stórur játtanartørvurin fyri 2019 er, vísir tað seg, at til
onkrar funktiónir, sum vórðu spardar burtur, má peningur játtast til álíkavæl.
Vit hava ikki eftirkannað krøvini, ímillum Landsverk og TG Verk, ið ósemja er um.
Í gjøgnumgongdini av skrivliga samskiftinum, sum Landsverk hevur havt við t.d.
Mentamálaráðið um Skúladepilin við Marknagil, hevur Landsgrannskoðanin staðfest,
at tað mesta samskifti hevur bert verið beinleiðis við fyrrverandi stjóran á Landsverki.
Landsgrannskoðanin hevur eisini staðfest, at journaliseringin av teldupostsamskiftinum hevur ikki verið nøktandi. Teldubrævaskifti, sum leiðandi starvsfólk og
stjórar hava havt, er í ávísan mun farið fram, uttan at tað hevur verið goymt í
skjalagoymsluni hjá stovninum.
Tá ið samskifti ikki verða journaliserað, kann ein vandi verða, at týðandi upplýsingar
kunnu liggja í postkassum (teldupostur) hjá fólki, ið ikki er í starvi longur. Er talan um
stjórar, kann tað vera sera trupult, fyri ikki at siga ógjørligt at fáa fatur á tílíkum
skjalatilfari.
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10 Orðalisti
Búskaparskipan landsins - er felagsheiti fyri allar skipanirnar, sum Gjaldstovan
umsitur.
Bygginevnd - er nevnd, mannað við umboðum frá Mentamálaráðnum og starvsfólkum
á miðnámsskúlunum í høvuðsstaðarøkinum.
C.átekning - við C.átekning kann heimild verða givin til at flyta óbrúktar løgujáttanir til
seinni fíggjarár, ella til innanhýsis flytingar millum høvuðskontur sama ár.
Eftirlitsumhvørvi - leggur støði undir hugburðin, starvsfólk hava til eftirlit og stýring,
og er grundarlagið undir, hvussu væl innaneftirlitið er skipað.
Eykajáttanarlóg - fevnir um broytingar, sum Løgtingið ger í játtanum, eftir at fíggjarlóg
er samtykt.
Fíggjarstýringsskjal - er eitt Excel rokniark, sum Landsverk brúkar at stýra fíggjarliga
partinum av verkætlanum við.
Grannskoðanarlógin - løgtingslóg nr. 25/1999 “um grannskoðan av landsroknskapinum v.m.”
Høvuðskonta - játtanir verða veittar á høvuðskontum, og tað er høvuðskontan, ið er
sjálv játtanin, sum Løgtingið atkvøður um.
Landsstýrisfundur - Løgmaður samskipar starv landsstýrismanna og boðar í hesum
sambandi regluliga til landsstýrisfunda, har m.a. øll uppskot landsstýrisins til
løgtingslógir, ríkislógartilmæli og eykajáttanir verða framløgd, áðrenn tey verða løgd
fyri Løgtingið. Stýrisskipanarlógin § 33, stk. 2.
Løgmansfundur – Fundur sum løgmaður skipar við hvønn landsstýrismann sær. Til
staðar eru eisini løgmansstjórin, avvarandi aðalstjóri og eitt embætisfólk frá
Løgmansskrivstovuni, ið skipar fyri og skrivar frásøgn. Á skránni eru t.d. høvuðsmál í
mun til samgonguskjal, støðulýsing viðvíkjandi løglista og avrikslista, møguligar
viðmerkingar/atfinningar frá Landsgrannskoðanini og samstarv og samskifti í landsstýrinum. Fyri fundin sendir Løgmansskrivstovan skrá og umrøðuevni til avvarðandi
stjórnarráð. Frágreiðingin frá fundinum verður brúkt sum amboð at fylgja upp teimum
málum, sum eru viðgjørd og sett.
Løgujáttan - er eitt játtanarslag. Løgujáttan verður nýtt í sambandi við bygging, ognan
ella avhending av bygningum, løgum, skipum o.ø. og í sambandi við stór viðlíkahaldsarbeiði.
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Innaneftirlit - eru tiltøk, sum leiðsla setir í verk fyri at fáa nóg stóra vissu fyri, at
roknskapurin er rættur og álítandi, at raksturin er effektivur, og at lógir og reglur verða
hildnar.
Játtanarlógin ella Játtanarskipanin - løgtingslóg nr. 42/2009 “um landsins játtanarskipan”.
Landsroknskapurin - er samlaði ársroknskapurin hjá landinum og fevnir um allar
inntøkur og útreiðslur landsins fyri farið fíggjarár og aktiv og passiv landsins.
Gjaldstovan setir landsroknskapin upp.
Markamót - er heit á sambindingarliði millum ymiskar skipanir.
Ræðisrættur - er at hava ræði á einari kontu ella játtan.
Rakstrarjáttan - er ein játtan, sum fevnir um at seta starvsfólk og at halda útreiðslur í
hesum sambandi, herímillum at keypa vørur og tænastur o.a.
Roknskapargóðkenningarskipanin - stytt RGS, er ein KT skipan, sum góðskutryggjar tann almenna roknskapin við góðkenningum av stovnsroknskapum.
Roknskaparlógin - løgtingslóg nr. 33/1994 “um landsins almenna roknskaparhald
v.m.”
Roknskaparkunngerðin - kunngerð nr. 22/2007 “um roknskaparverk landsins o.t.”
Roknskaparreglugerð - er ein reglugerð fyri roknskaparhaldið hjá stovninum við
ábyrgdar- og heimildarreglum.
Ræðisroknskapur - Roknskaparskráseting av upphæddum viðvíkjandi avtalum og
skyldum, sum seinni føra við sær inntøkur ella útreiðslur.
Samstarvsfundir - eru í hesari frágreiðing mánaðarligir fundir millum Mentamálaráðið
og Landsverk um øll aktiv byggimál.
SEYF - er skipan hjá Landsverk til verkætlanarstýring. Navnið SEYF stendur fyri
Støða, Eftirlit, Yvirlit og Fíggjarstýring
SLA - Service Level Agreement - er heitið á einari rakstrar- og viðlíkahaldsavtalu
millum partar.
Standardkonta (St.kt.) - sundurgreinar inntøkurnar og útreiðslurnar í t.d. sølu, lønir,
vørukeyp, tænastuveitingar o.a.
Standardroknskaparkonta (StRk.) - neyvari útgreining av standardkontu.
Statusfundir - eru í hesari frágreiðing fundir millum Samferðslumálaráðið og
Landsverk um status á ymiskum málum.
Stjóraráðsfundur - Regluligir fundir millum løgmansstjóran og allar aðalstjórarnar.
Stýrisbólkur (innanh. Landsverk) - Landsverk hevur skipað leiðsluna fyri verkætlanini í einum stýrisbólki. Í bólkinum hava verið stjórin, leiðarin á byggideildini,
verkætlanarleiðarin og byggileiðari á Landsverk.
Verkevni – lýsir slag av útreiðslum, t.d. handverkaraútreiðslur.
Verkætlanarleiðsla - leiðslan fyri einari verkætlan.
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Verklagslóg - er lóg, sum eigur at verða løgd fyri Løgtingið, tá ið løguverkætlan er 10
mió.kr. ella størri.
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11.1 Áheitan frá løgtingsgrannskoðarunum
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11.2 Dømi um fíggjarstýringsskjal
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11.3 Skriv frá Samferðslumálaráðnum 16. apríl 2018
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11.4 Skriv frá Fíggjarmálaráðnum 7. mars 2017
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11.5 Úr gerðabókum frá landsstýrisfundum
29. februar 2008 legði landsstýrismaðurin í mentamálum fram upprit um
miðnámsskúladepilin við Marknagil, og fekk undirtøku fyri at arbeiða víðari við
málinum.
10. mars 2008 legði landsstýrismaðurin í mentamálum fram upprit um løgtingslóg um
at byggja miðnámsskúladepil í Tórshavn.
25. august 2008 vísti landsstýrismaðurin í vinnumálum á, at tað hevði sera stóran
týdning, at prekvalifikatiónin gav møguleika fyri, at føroyskar fyritøkur kundu bjóða.
Landsstýrismaðurin skuldi senda landsstýrismanninum í mentamálum skrivliga
áheitan um tað.
17. november 2008 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at
prosjekteringsfasan var longd til hálvtannað ár, at anonymitetskrøvini vóru tikin burtur,
og at umsóknir skuldu sendast Landsverki. Tað var mett at økja møguleikan hjá
føroyskum fyritøkum at bjóða á jøvnum føti við onnur.
9. mars 2009 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at hann fór at skipa
politiskan fylgibólk.
21. februar 2011 vísti landsstýrismaðurin í mentamálum á, at tað fór at kosta 15 mió.kr.
meira, um byggitíðin varð longd til eisini at fata um 2015, og at innbúgv var ikki í teimum
391 mió.kr.
12. september 2011 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at Landsverk nú
metti, at tey ikki vildu mæla til at bjóða Marknagilsverkætlanina út í fakentreprisum,
heldur í einari høvuðsentrprisu. Í tí sambandi varð ábyrgdarspurningurin ímillum
Innlendismálaráðið og onnur ráð, sum áttu byggiverkætlanir, umrøddur.
13. desember 2011 upplýsti landsstýrismaðurin í mentamálum, at hann fór at lýsa eftir
egnaðum arbeiðstakarum í sambandi við Marknagilsdepilin, ein sonevnd
undangóðkenning.
10. september 2012 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at Landsverk
hevði boðað frá, at umleið 80 mió.kr. kundu sparast, uttan at tað hevði serligar
avleiðingar á byggiverkætlanina. Vórðu meira enn 80 mió.kr. spardar, var tað sambært
Landsverki talan um at taka funktiónir burtur.
26. november 2012 nevndi landsstýrismaðurin í vinnumálum, at farið var burtur frá
ætlanunum at nýta varandi orkukeldur í m.a. Marknagilsdeplinum. Landsstýrismaðurin
helt tað vera eitt keðiligt signal at senda í mun til ætlanirnar hjá landsstýrinum at byggja
orkuøkið út.
17. desember 2012 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at hann hevði
fingið uppskot frá Landsverki um tillagingar viðvíkjandi skúladeplinum við Marknagil.
Sambært uppskotinum var talan um eina stóra upphædd í mun til upphæddina, ið var
játtað til verkætlanina.
28. januar 2013 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um støðuna viðvíkjandi
skúladeplinum við Marknagil, m.a. at tað vóru 64 mió.kr. í meirkostnaði í mun til
verklagslógina. Hann metti, at ætlanin kundi gjøgnumførast, og kunnaði um, at
samráðingar vóru við Tórshavnar býráð um sølu av Handilsskúlanum og øðrum
bygningum.
18. februar 2013 legði løgmaður fram uppskot vegna landsstýrismannin í
mentamálum, um løgtingslóg um at byggja skúladepil í Tórshavn.
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3. juni 2013 legði landsstýrismaðurin í vinnumálum fram uppskot um at nýta grøna
orkuskipan í Skúladeplinum við Marknagil. Semja var um, at tað var skilabest at nýta
grøna orku, men ásannað varð tó, at spurningurin varð settur sera seint í tilgongdini.
Avtalað varð, at Vinnumálaráðið tók stig til ein fund ímillum fólk í Fíggjarmálaráðnum,
Mentamálaráðnum og Landsverki/Innlendismálaráðnum, fyri at fáa eina skjóta og góða
niðurstøðu um spurningin.
25. juli 2013 løgdu landsstýrismenninir í vinnumálum og mentamálum upprit fram um
at nýta grøna orkuskipan í Skúladeplinum við Marknagil. Á fundinum varð umrøtt, hvør
frægasti háttur var at útvega játtan til endamálið, um tað skuldi vera eykajáttan nú ella
ein broyting í verklagslógini.
7. apríl 2014 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at Landsverk hevði boðað
frá, at tað fór at vanta peningur til at byggja Skúladepilin við Marknagil í 2015 sambært
uppskotinum um játtanarkarm.
26. september 2014 tók landsstýrismaðurin í mentamálum fyrivarni viðvíkjandi at selja
bygningar fyri 60 mió.kr. samsvarandi tí, ið var sett eyka av í 2015 til Marknagil.
9. februar 2015 vísti landsstýrismaðurin í vinnumálum til byggigøluna viðvíkjandi
byggingini av miðnámsskúlanum í Hovi, og at í 2012 høvdu verkfrøðingar gjørt vart við
feilir við Marknagilsdeplinum, men tað tyktist ikki, sum Landsverk lat við seg koma.
Landsstýrismaðurin í mentamálum upplýsti, at Mentamálaráðið hevði ikki byggikøn
starvsfólk, men mátti hava álit á Landsverki, ið hevði byggiharraábyrgdina. Hann fór tó
at taka spurningin upp á samstarvsfundi viðvíkjandi byggingini.
16. februar 2015 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at hann hevði tikið
spurningarnar, ið vórðu reistir á undanfarna landsstýrisfundi, upp við Landsverk, og at
Landsverk hevði fyrihildið seg til ivamálini, og at nýggjar útrokningar vóru gjørdar, tá ið
talan var um eina nýggja verkætlan.
17. september 2015 upplýsti landsstýrismaðurin í mentamálum, at Marknagilsdepilin
fór at verða liðugur í desember 2016, og at roknað var við 2 mió.kr. í eyka kostnaði.
23. november 2015 vísti landsstýrismaðurin í mentamálum til, at nógv av fíggingini til
Marknagilsdepilin var flutt til 2017, og at hann metti, at Mentamálaráðið helst fór at fáa
tørv á eykafígging til verkætlanina fyrr.
18. januar 2016 upplýsti landsstýrismaðurin í mentamálum, at rektarin á
Marknagilsdeplinum var í gongd við at gera uppskot um grøna orku í bygninginum.
30. juni 2016 segði landsstýrismaðurin í mentamálum, at orkuloysn fyri Skúladepilin
við Marknagil kravdi eykajáttan.
21. juli 2016 legði landsstýrismaðurin í mentamálum fram upprit um upphiting av
Skúladeplinum við Marknagil. Hildið var m.a., at meira vitan mátti fáast til fjarhitaloysnina, áðrenn endalig avgerð varð tikin. Avtalað varð, at Mentamálaráðið og
Fíggjarmálaráðið skuldu hyggja nærri at málinum, soleiðis at peningurin skjótast
gjørligt kundi finnast innan verandi heildarfíggjarkarm. Landsstýrismaðurin í
mentamálum legði dent á, at hann mátti fáa grønt ljós sum skjótast, tá málið mátti vera
avgreitt í august.
15. august 2016 legði landsstýrismaðurin í mentamálum fram uppskot til løgtingslóg
um broyting í løgtingslóg um at byggja skúladepil í Tórshavn (Grøn orkuloysn á
Skúladeplinum við Marknagil).

134

Kap. 11 Fylgiskjøl

29. august 2016 tók landsstýrismaðurin í mentamálum spurningin um orkuloysn á
Skúladeplinum við Marknagil upp, ið hevði verið áleikandi eina tíð. Hann skuldi á fund
við allar partar sama dag. Støðan hjá landsstýrismanninum byggir á, at hann vil hava
grøna orku til Skúladepilin við Marknagil, og at fjarhiti, av serfrøðingum, var ikki mettur
at vera grøn orka.
15. september 2016 var orkuloysn til Skúladepilin við Marknagil umrødd.
Landsstýrismaðurin í mentamálum legði dent á, at málið mátti avklárast beinanvegin,
og segði, at nýggja loysnin, ið avvarðandi partar høvdu skotið upp, var nøktandi.
1. mai 2017 upplýsti landsstýrismaðurin í mentamálum, at hann fór at skipa fyri, at
kantata varð komponerað at brúka, tá ið Skúladepilin við Marknagil varð tikið í nýtslu.
8. mai 2017 legði landsstýrismaðurin í fíggjarmálum fram uppskot til eykajáttanarlóg
fyri mai 2017. Tær 95,8 mió.kr. vórðu í høvuðsheitum játtaðar til Skúladepilin við
Marknagil, Fiskaaling, Landssjúkrahúsið, Fróðskaparsetrið, umbygging í Tinganesi og
Horizon 2020.
7. juni 2018 kunnaði landsstýrismaðurin í mentamálum um, at Tjóðsavnið og Landsskjalasavnið brúktu ein av bygningunum hjá Glasi í Smiðjugerði til goymsluendamál.
7. august 2018 legði landsstýrismaðurin í fíggjarmálum fram uppskot til eykajáttanarlóg
fyri august 2018. Málið varð umrøtt. Av tí at eingin løgtingsfundur væntandi varð í
tíðarskeiðnum 28. august til 18. september 2018, vísti landsstýrismaðurin í
mentamálum á, at eykajáttan til Skúladepilin við Marknagil hevði skund.
24. oktober 2018 vísti løgmaður til upplýsingar, sum nú vóru komnar undan kavi, at
Landsverk manglaði 18 mió.kr. til at gera Skúladepilin við Marknagil lidnan, og at
meginparturin av upphæddini helst longu var brúktur. Landsstýrið umrøddi málið í
stuttum, og undrast var stórliga á støðuna, sum var íkomin. Hetta kom fram, eftir at
Landsverk greitt hevði boðað frá, at tørvur var ikki á meira peningi. Landsstýrismaðurin
í mentamálum hevði biðið um eina frágreiðing, sum skuldi verða klár 29. oktober 2018.
5. november 2018 legði landsstýrismaðurin í mentamálum fram uppskot til eykajáttan
til Skúladepilin við Marknagil, ið varð sent landsstýrisfólkunum beint undan fundinum.
Víst varð eisini til niðurstøður á politiskum fundum um málið. Heitt varð á
landsstýrismannin í mentamálum, um at greiða betur frá málinum m.a. viðvíkjandi
játtanini, sum varð játtað til flagtekjuna. Undrast varð á, at hetta kom undan kavi nú.
Landsstýrismaðurin í mentamálum hevði, tá ið skúlin lat upp, havt greiða fatan av, at
tørvur ikki var á meirjáttan.
11. februar 2019 legði løgmaður fram upprit til løgtingslóg um at byggja skúladepilin í
Tórshavn lidnan. Uppskotið var sent landsstýrisfólkunum beint undan fundinum.
Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum heitti á løgmann um at tryggja, at tá ið málið varð
lagt fyri landsstýrið, mátti ein endalig uppgerð um meirnýtsluna viðvíkjandi
Skúladeplinum við Marknagil í 2018 fyriliggja. Løgmaður fekk undirtøku fyri at lata
samgongutinglimunum uppskotið til ummælis við freist til 21. februar.
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11.6 Samstarvsavtala um ábyrgdar-, heimildar- og
arbeiðsbýtið millum aðalráð og Landsverk
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11.7 Leiðreglur fyri samskifti og kunning til aðalráðini við
Landsverki sum byggiharra
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