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1. Inngangur 

Arbeiðið hjá løgtingsgrannskoðarunum byggir á frágreiðingar frá roknskapargrannskoðanini. 
Roknskapargrannskoðanin verður útint av Landsgrannskoðanini og av løggildum og skrá-
settum grannskoðarum, sum skulu lata avvarðandi landsstýrismanni og síðani løgtingsgrann-
skoðarunum frágreiðingar um úrslitið av grannskoðanini.  
 
1.1. Frágreiðingar frá Landsgrannskoðanini  

26. oktober 2005 lat Landsgrannskoðanin løgtingsgrannskoðarunum eina frágreiðing um frá-
vik ímillum játtan og nýtslu o.a. (fylgiskjal A ). Samanumtikið hava flest allar játtanir hildið. 
Talan er tó um meirnýtslu á nøkrum kontum. Niðanfyri hava løgtingsgrannskoðararnir  umrøtt 
nøkur av hesum málum, vísandi til síðutøl í fylgiskjali (A).  

Løgtingsgrannskoðararnir vilja minna á, at sambært stýrisskipanarlógini eigur meirnýtsla 
ikki at koma fyri, og at tað eigur heldur ikki at koma fyri, at umbøn um eykajáttan verður løgd 
fyri tingið og samtykt so seint í árinum, at útreiðslurnar, sum eykajáttanin er ætlað til, longu 
eru hildnar.  

Ársfrágreiðingin frá Landsgrannskoðanini, sum er dagfest 20. februar 2006, er løgd við 
sum fylgiskjal B . Løgtingsgrannskoðararnir hava umrøtt fleiri av hesum málum, vísandi til 
síðutøl í fylgiskjali (B). Landsroknskapurin 2004 er eisini lagdur við sum fylgiskjal C.  

 
1.2. Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum 

Privatir grannskoðarar grannskoða fleiri landsstovnar/-grunnar, sum eru við í landsroknskap-
inum, umframt sjálvsognarstovnar, sum verða tiknir við á fíggjarlógina sum “rakstrarjáttan”. 
Undir hvørjum málsøki hava løgtingsgrannskoðararnir víst á, hvørjir hesir umleið 60 rokn-
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skapirnir eru, og hava tikið við møguligar viðmerkingar frá privatu roknskapargrannskoð-
anini. 
 
2. Fíggjarmál 

2.1. Frágreiðingar frá Landsgrannskoðanini 

Grundleggjandi ivamál um fíggjarlóg og landsroknskap 

Sambært Ll. nr. 25/1999 ”um grannskoðan av landsroknskapinum v.m.” er endamálið við 
grannskoðanini at ansa eftir: 

at allar inntøkur landsins eru settar í roknskapin, 

at eingin útreiðsla er goldin uttan við heimild í fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg, 

at roknskapurin er rættur, og at tær avgerðir, roknskapurin fevnir um, eru samsvarandi    
veittum játtanum, galdandi lógum og fyriskipanum, verandi avtalum og vanligum siði, 

at hóskandi er atborið fíggjarliga í sambandi við umsiting av ognum og viðvíkjandi 
rakstri av teimum stovnum og tí virksemi, roknskapurin fevnir um, 

at roknskapar- og eftirlitsskipanir eru tryggar. 

Vísandi til tað, sum er umrøtt á s. 16-17 (A) “Fíggjarstøðan hjá landsgrunnum o.l.” og á s. 17-
18 (A) “Skattur, inntøkur og útreiðslur hjá landsgrunnum o.l.”, halda løgtingsgrannskoðar-
arnir, at tað framvegis er ivasamt: 

• Um allar inntøkur landsins eru við í landsroknskapinum. 

• Um allar ognir og øll skuld er við í landsroknskapinum. 

• Um allir skattir/gjøld verða kravd inn sambært ásetingunum í stýrisskipanarlógini. 

• Um allar veitingar og umsitingarútreiðslur verða goldnar við heimild í fíggjarlógini. 

• Hvussu landsins gjaldføri skal verða gjørt upp og umsitið.   

Í fleiri uppskotum til samtyktar hava løgtingsgrannskoðararnir víst á, at málið um tilknýtið hjá 
landsstovnum/-grunnum til fíggjarlóg og landsroknskap tykist vera endað sum ein løgfrøði-
ligur stríðsspurningur um niðurstøðurnar í álitinum, sum Fíggjarmálaráðið gjørdi í november 
2001, vísandi til s. 13-14 (B). Formansskapur Løgtingsins hevur sett ein arbeiðsbólk at 
fyrireika uppskot til eina játtanarlóg. Løgtingsgrannskoðararnir vóna, at við hesari lóg fæst 
greiða á mongu ivamálunum á hesum øki. 
 
Tímaskráseting. Lønir er vanliga nógv tann størsta útreiðslan á einum stovni. Nógvir lands-
stovnar hava ikki eina hóskandi tíðarskráseting, har tað eisini sæst, hvat arbeiðstíðin verður 
brúkt til. Vísandi til s. 14-15 (B), verður framvegis arbeitt við at dagføra roknskaparkunn-
gerðina, og sambært Fíggjarmálaráðnum skulu krøv um at skráseta t.d. tíðarnýtslu og fram-
leiðslu verða raðfest høgt í rationaliseringunum í almennu fyrisitingini komandi árini. 
 
Effektivisering av umsitingini o.a., s. 15-16 (B): Løgtingsgrannskoðararnir hava áður víst á, at 
nógvir landsstovnar/-grunnar nýta nógvar og ymiskar KT-skipanir at gjalda út, føra bókhald, 
umsita lønir, lán, debitorar o.a., og tá ræður um KT-trygd, er verandi KT-bygnaður eitt tað 
størsta vandamálið.  

Peningur og starvsfólkaorka verða tí ikki nýtt á skynsaman hátt, og búskaparskipanir 
landsins verða ikki gagnnýttar í tann mun, ætlanin var. Fíggjarmálaráðið hevur tikið fleiri stig 
til at bøta um støðuna. Løgtingsgrannskoðararnir vilja enn eina ferð mæla til at gera eina 
ítøkiliga langtíðarætlan fyri, hvussu roknskaparviðurskiftini, út frá einum heildarsjónarmiði, 
kunnu um- og samskipast, soleiðis at umsitingin verður bíligari og betri.  
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Gjaldførisstýring. Løgtingsgrannskoðararnir hava fleiri ferðir mælt til at bøta um gjald-
førisstýringina, og fáa greiði á hugtøkunum “landskassin” og “landsstovnar”, bæði í lógini 
“um Landsbankan” og í lógini “um landskassans innlán og lán í Landsbankanum”. Hesir 
trupulleikar eru ikki loystir, vísandi til s. 24-26 (B).  
 
Innaneftirlit í sambandi við umsiting av skatti, s. 29-30 (B): Í einari frágreiðing hevur Lands-
grannskoðanin víst á, at tørvur er á at endurskoða og bøta um roknskaparreglugerðina og 
innaneftirlitið sum heild, tá tað snýr seg um eftirlitsvirksemi viðv. umsiting av skatti. Leiðslan 
hevur ikki sett tey mál, tað verið seg stevnumið ella árligar virkisætlanir, sum lógin um toll- 
og skattafyrisiting leggur upp til. Roknskaparreglugerðin, við tilvísingum og leiðbeiningum, 
er á fleiri økjum ógreið, er ikki dagførd, og verður tí lítið brúkt. 

 Sambært landsstýrismanninum fara umfatandi bygnaðarbroytingar fram á Toll- og 
Skattstovu Føroya, og í hesum sambandi verður styrkt um innaneftirlitið. Samanumtikið 
verður tó hildið, at skattaskipanirnar virka væl, og at nógvar sjálvvirkandi mannagongdir og 
reglulig kunning til skattgjaldarar o.o. í stóran mun tryggja, at skrásetingarnar eru rættar.  
 
Tænastumannaeftirlønir o.t., s. 10-13 (A): Víst verður á nógvar og álvarsligar veikleikar í um-
sitingini av tænastumannaeftirlønum. Landsstýrismaðurin hevur boðað frá, at arbeitt verður 
við at loysa trupulleikarnar. Ein verkætlanarleiðari er settur at samskipa eina felags fyrisiting 
av lønum og eftirlønum, sum skal virka frá á heysti 2007.  
 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla annars landsstýrismanninum til at viðgera viðmerkingar og 
tilmæli í frágreiðingunum frá Landsgrannskoðanini.      

 
3. Løgmansfyrisitingin 

Samskiftisútreiðslur hjá løgmanni/landsstýrismonnum, s. 139-142 (B): Í dag hava nakrir 
landsstýrismenn fría heimatelefon, allir hava fingið fartelefon ókeypis at nýta sum arbeiðsam-
boð, og landið rindar fyri alnetssamband hjá summum landsstýrismonnum. Ongar ásetingar 
um kostnaðarendurgjald fyri samskiftisútreiðslur eru í verandi lóg ”um samsýning og eftirløn 
landsstýrismanna”. Landsgrannskoðanin hevur havt samskifti við løgmann um heimildina at 
rinda hesar samskiftisútreiðslur, og hevur eisini mælt til at greiða spurningin, um talan er um 
fríar ágóðar/skattskyldugar inntøkur.  

Ein nevnd, sett sambært Ll. nr. 77/2003 at geva løgmanni tilmæli um samsýningar og 
eftirløn landsstýrismanna v.m., hevur í áliti sínum í juni 2005 m.a. mælt til at útvega lógar-
heimild til at veita løgmanni og landsstýrismonnum fría fartelefon, teldu og alnetssamband til 
arbeiðsbrúks. 

Løgtingsgrannskoðararnir mæla løgmanni til at greiða hetta mál.  
 
4. Fiskivinna 

4.1. Frágreiðingar frá Landsgrannskoðanini 

Lønjavningarstovan, EDV-viðurskifti, s. 47-48 (B): EDV-verkætlanin at endurnýggja verandi 
skipanir steðgaði í 2004, tá játtanin varð skorin burtur. Ætlanin er at fara undir aftur arbeiðið í 
2006, og sambært landsstýrismanninum er talan um stórar íløgur, sum strekkja seg yvir fleiri 
ár. Løgtingsgrannskoðararnir mæla til, at arbeiði verður gjørt í samráð við Fíggjarmálaráðið, 
sum liður í einari yvirskipaðari heildarætlan, har eisini verandi uppgávur hjá Lønjavning-
arstovuni verða endurskoðaðar.  
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Mánaðarligur minstaforvinningur, s. 48 (B): Løgtingsgrannskoðararnir hava í áravís víst á 
tørvin á greiðari reglum. Sambært landsstýrismanninum hevur politiskur meiriluti ikki verið 
fyri at broyta skipanina. Løgtingsgrannskoðararnir mæla til at taka málið upp. 
 
4.2. Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum 

Forskotsgrunnur Fiskiflotans  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at.  
 
5. Vinnumál o.a. 

5.1. Frágreiðingar frá Landsgrannskoðanini 

P/F Fiskaaling og Havbúnaðarroyndir, s. 39-42 (A): Sambært sáttmála hevur landið í tíðar-
skeiðinum 1999 – 2004 rindað P/F Fiskaaling um 60 mió.kr. til ”havbúnaðarroyndir”, t.v.s. 
kynbótaarbeiði, royndir við laksi, sílum, kalva og toski. Nú rogn verða innflutt, heldur felagið 
tað vera ivasamt, um grundarlag er fyri at halda á fram við kynbótaarbeiðinum, og sambært 
Vinnumálaráðnum verður alt virksemið hjá felagnum endurmett. Løgtingsgrannskoðararnir 
mæla landsstýrismanninum til at eftirmeta tað, sum komið er burturúr í sáttmálaskeiðinum, í 
mun til ætlaða úrslitið.  
 
Umskipan av Postverki Føroya til partafelag.  

Virðismeting av føstu ognunum, s. 50-51 (A): Sambært Landsgrannskoðanini kann virðið á 
ognunum, sum vórðu skotnar inn í partafelagið, møguliga vera ov lágt sett.  

Endamálið, at umskipa almenna fyritøku til partafelag og síðani einskilja hana, er vanliga 
at eggja til kapping fyri at fáa eina betri og bíligari tænastu. Verða innskotnu ognirnar ov lágt 
mettar, kann verða trupult hjá øðrum at kappast á jøvnum føti. Løgtingsgrannskoðararnir vilja 
tí mæla landsstýrismanninum til at umhugsa at útvega eina virðismeting, sum er grundað á 
hóskandi fortreytir, er óheft av leiðsluni, og sum byggir á viðurkendar meginreglur um at 
virðismeta fyritøkur. 

Tænastumannaeftirlønarskyldur, s. 51-52 (A): Sambært einari uppgerð frá LÍV í mars 
2004 er samlaða tænastumannaeftirlønarskyldan, ið landskassin skal átaka sær, tá Postverkið 
verður umskipað til partafelag, mett til 95,6 mió.kr., og tá eru ikki øll starvsfólk við í upp-
gerðini. Sambært Vinnumálaráðnum finst eingin endalig uppgerð av samlaðu kapitaliseraðu 
eftirlønarskylduni. Løgtingsgrannskoðararnir halda, at eftirlønarskyldan átti at verið gjørd en-
daliga upp, og at tað hevði verið rættari undan umskipanini at kunna Løgtingið gjølla um eina 
so stóra og týðandi skyldu. 
 
5.2. Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum 

Vinnuframagrunnurin 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at.  
 
Postverk Føroya 

Grannskoðaravirkið Rasmussen & Weihe hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært 
grannskoðanarfrágreiðingini var einki at finnast at.  
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Menningarstovan 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at.  
 
Barsilsskipanin 

Grannskoðaravirkið Rasmussen & Weihe hevur grannskoðað roknskapin 2004. Barsils-
skipanin verður umsitin av Arbeiðsloysistryggingini. Sambært grannskoðanarfrágreiðingini 
var einki at finnast at. Grannskoðarin vísti í juni 2004 á, at tilmæli í undanfarnu grannskoðan-
arfrágreiðing framvegis ikki vóru loyst. Talan er um manglandi innanhýsis eftirlit við teimum 
upplýsingum frá ávikavist arbeiðsgevarum og privatpersónum, sum eru grundarlag undir 
útgjaldinum og einum eftirliti.  

Grannskoðarin kunnaði í mai 2005 um, at Arbeiðsloyssiskipanin hevði gjørt eina skrivliga 
ætlan fyri, hvussu innanhýsis eftirlitið skuldi verða gjørt. Farið er undir arbeiðið.  
 
6. Útbúgving og gransking o.a. 

6.1. Frágreiðingar frá Landsgrannskoðanini 

Fleiri av teimum málum, sum eru við í frágreiðingini hjá Landsgrannskoðanini, eru umrødd í 
áravís, t.d. Musikkskúlaskipanin, s. 59 (B), Frítíðarundirvísing, s. 59 (B), Bókamiðsølan, s. 62 
(B), Yrkisskúlar, s 63 (B), Undirvísingarskylda hjá skúlastjórum, s. 66 (B) og Listasavn 
Føroya, s. 71-72 (B). Løgtingsgrannskoðararnir átala, at so nógv ár ganga, uttan at málini 
verða loyst. 
 
Kirkjugrunnurin, s. 72-75 (B): Samanumtikið heldur Landsgrannskoðanin, at tað tykist 
tilvildarligt, um útreiðslur til viðlíkahald av kirkjum verða fíggjaðar við kirkjuskatti ella við 
studningi úr Kirkjugrunninum. Við verandi mannagongd er studningurin úr Kirkjugrunninum 
at rokna sum eitt fast árligt ískoyti til kirkjuskattin. Løgtingsgrannskoðararnir ivast í, um tað 
kann verða ætlanin, og løgtingsgrannskoðararnir átala, at landsstýrismaðurin ikki hevur ásett 
tær reglur, honum er álagt sambært lógini. 
 
6.2. Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum 

Granskingarverkætlan fyri økismenning 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. Í grannskoðaraátekningini er greitt frá, at av misgáum er 
ein inntøka kr. 68.850 bókað sum kr. 6.850, ella kr. 62.000 ov lítið. Ársroknskapurin vísir tí 
eitt hall kr. 107.271, í staðin fyri eitt hall kr. 45.271. 
 
Sjónvarp Føroya, Útvarp Føroya, Sernámsdepilin 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Sambært grannskoð-
anarfrágreiðingunum var einki at finnast at. 
 
Granskingargrunnurin, Føroya Handilsskúli, Tekniski skúli í Tórshavn 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingunum var einki at finnast at.  
 
Tekniski skúli í Klaksvík 

Pricewaterhouse Coopers hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. 
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Listasavn Føroya 

Grannskoðaravirkið Rasmussen & Weihe hevur grannskoðað roknskapin 2004. Eins og und-
anfarin ár tekur grannskoðarin fyrivarni fyri, hvussu roknskapurin er býttur upp. Grannskoð-
arin vísir á, at landið rindar flestu føstu útreiðslurnar, og at eingin formlig avtala er um, 
hvussu roknskaparliga býtið er millum landið og sjálveigandi partin. Nevndin ger av, hvussu 
býtið skal vera, og tað verður víst sum nota í roknskapinum. Grannskoðarin ger vart við, at 
hann ikki hevur grannskoðað hesa uppgerð. Grannskoðarin vísir á, at parturin av ársúrslit-
inum, ið fellir til landið, er ásettur av stýrinum í samráð við stjórnina, tí eingin formlig avtala 
er gjørd um, hvussu býtið av ársúrslitinum skal vera. 

Í 2003 kunnaði grannskoðarin um, at stovnurin var í ferð við at gera eina virkisgongd fyri 
øll týðandi virkisøki hjá stovninum, og var eisini í ferð við at gera eina roknskaparreglugerð. 
Grannskoðarin mælir til at gera tað, sum restar í, og fáa eina endaliga góðkenning. 

Í januar 2005 kunnaði landsstýrismaðurin um, at viðurskiftini millum sjálvsognarstovnin 
og stovnsraksturin enn ikki vóru greidd, og arbeitt varð við at endurskoða viðtøkurnar hjá 
Listasavninum. Mentamálaráðið væntaði, at arbeiðið fór at verða liðugt á vári 2005.  

Í november 2005 hevur landsstýrismaðurin aftur kunnað um, at viðurskiftini millum 
sjálvsognarstovnin og stovnsraksturin ikki eru greidd. Landsstýrismaðurin ætlar at raðfesta 
hesa uppgávu soleiðis, at hon verður liðug í vetur. 
 
7. Innlendismál 

7.1. Frágreiðingar frá Landsgrannskoðanini 

Ítróttavedding, s. 77-78 (B): Hóast lóg um ítróttavedding hevur virkað í 6-7 ár, eru neyvari 
reglur um roknskap og grannskoðan ikki ásettar, og í løtuni eru ongar ítøkiligar ætlanir um at 
gera slíkar reglur.  
 
Roknskaparviðurskifti hjá kommunum, s. 32-33 (A) og s. 78-79 (B): Løgtingsgrannskoðar-
arnir hava áður heitt á landsstýrismannin um at tryggja, at reglurnar um roknskaparviðurskifti 
o.a. hjá kommununum verða endurskoðaðar og dagførdar, og at roknskaparviðurskiftini verða 
samskipað. Løgtingsgrannskoðararnir hava eisini víst á, at nú fleiri uppgávur verða fluttar til 
kommunurnar, er tað umráðandi at tryggja, at roknskapar- og KT-viðurskiftini koma í eina 
tryggari legu. Løgtingsgrannskoðararnir átala, at ikki nóg mikið er gjørt fyri at fáa viðurskift-
ini í rættlag.    
 
7.2. Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum 

Strandfaraskip Landsins 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. Strandfaraskip Landsins hevur við árslok 2004 avsett 7,7 
mió.kr. tilsamans upp á skyldur, ið ikki eru endaliga gjørdar upp (havna- og brúgvagjøld, prís-
talsregulering av buss-sáttmálum og óavgjørd skaðaendurgjøld). Tænastu- og vøruskuldarar 
eru við árslok 2004 6,9 mió.kr. Tilsamans eru avsettar 2.650 t.kr. ímóti tapi upp á skuldarar. 
 
Hin Føroyski Happadrátturin  
Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at.  
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8. Almanna- og heilsumál 

8.1. Frágreiðingar frá Landsgrannskoðanini 

Landssjúkrahúsið, s. 67-68 (A): Meirnýtslan er 10,2 mió.kr. Í uppskotinum til eykajáttanarlóg 
november 2004 varð skotið upp at hækka játtanina 5 mió.kr. Fíggjarnevndin helt, at pening-
urin var longu brúktur, og broytingaruppskot um at strika eykajáttanina varð samtykt. 
 
Serviðgerð Uttanlands, s. 68-71 (A): Meirnýtslan er 5,5 mió.kr. Í uppskotinum til eykajátt-
anarlóg november 2004 varð skotið upp at hækka játtanina 1,9 mió.kr. Fíggjarnevndin helt, at 
peningurin longu var brúktur, og broytingaruppskot um at strika eykajáttanina varð samtykt.  

Landsgrannskoðanin heldur tað tykjast fløkjasligt, at ein játtan, markað til serviðgerð 
uttanlands, eisini verður nýtt til serviðgerð innanlands. 

Landsgrannskoðanin heldur tað ikki vera rætt, at játtanin eisini verður nýtt til lønar- og 
ferðaútreiðslur til ein fulltrúa, grannskoðanarútreiðslur, konsulentar á føroyskum sjúkrahúsum 
og til at gjalda heilivág, m.a. til dialysu til sjúklingar heima.  

 
Almannapensjónir, s. 88-90 (B): Síðan lógin kom í gildi í 2000, hava Landsgrannskoðanin, 
Kærustovnurin og Almannastovan gjørt vart við ógreiðu ásetingarnar í §§ 21-23, sum fevna 
um árliga pensjónsásetan, umrokning, eftirrokning, aftur- og eftirgjald av pensión.  

Lógin er broytt í desember 2005. Landsstýrismaðurin vísir á, at broytingarnar fara at 
avmarka ella “minka um” mongu ivamálini, og væntar, at umsitingin verður greiðari og meira 
gjøgnumskygd. 
 
Forsorgarveitingar sambært § 17, s. 94-95 (B): Nýtta inntøkugrundarlagið fyri mista arbeiðs-
inntøku tyktist tilvildarligt. Løgtingsgrannskoðararnir hava áður heitt á landsstýrismannin um 
at áseta neyvari reglur sum skjótast. Kunngerðin er ikki liðug enn. 
 
Forsorgarveitingar sambært § 18 - endurbúgving, s. 95 (B): Nærum 15 ár eru liðin, síðani 
Landsgrannskoðanin fyrstu ferð heitti á Landsstýrið um at áseta reglur um endurbúgving sam-
bært § 18, stk. 6, í forsorgarlógini. Løgtingsgrannskoðararnir hava fleiri ferðir átalað, at 
neyvari reglur ikki eru ásettar. Einki er hent í málinum. Løgtingsgrannskoðararnir átala enn 
eina ferð, at neyvari reglur ikki eru ásettar á hesum týðandi øki, har nógvur peningur verður 
brúktur. 
 
Hjálpartólamiðstøðin, heimildarspurningar, s. 108-110 (B): Hóast nógvar áminningar í meira 
enn 5 ár, hevur Landsgrannskoðanin ikki fingið greitt og nøktandi svar upp á fleiri týðandi 
ivamál um lánsveitingar og umsiting av lánum. Løgtingsgrannskoðararnir hava eisini heitt á 
landsstýrismannin um sum skjótast at greiða heimildarspurningarnar. Landsstýrismaðurin 
hevur nú boðað frá, at hann hevur heitt á advokat um at gera eitt løgfrøðiligt álit. Løgtings-
grannskoðararnir undrast á, at landsstýrismaðurin fer út um landsumsitingina at biðja um 
løgfrøðiligt álit í tílíkum máli, og løgtingsgrannskoðararnir átala, at umrøddu heimildarspurn-
ingar ikki eru loystir.  

 
Løgtingsgrannskoðararnir mæla annars landsstýrismanninum til at viðgera viðmerkingar og 
tilmæli í frágreiðingunum frá Landsgrannskoðanini. 
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8.2. Frágreiðingar frá privatum grannskoðarum 

Hvíldarheimið Naina, Føroya Blindastovnur, Frítíðarheimið í Skrivaragøtu, Sambýlið Eystur-
stræti 4, Bústovnurin á Sólteigi 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Sambært grann-
skoðanarfrágreiðingunum var einki at finnast at. 
 
Føroya Barnaheim 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. Grannskoðarin hevur undanfarin ár gjørt vart við, at 
setanarviðurskiftini hjá starvsfólki ikki hava verið í lagi. Sambært grannskoðanarfrágreiðing-
ini eru hesi viðurskifti í høvuðsheitum komin í rættlag. 
 
ALV-skúlin við Áir  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. Grannskoðarin vísir á, at sambært uppgerð frá Føroya 
Lærarafelag hava lærararnir fingið 829 t.kr. ov lítið í løn og eftirløn í tíðarskeiðinum til 31. 
juli 2002. 
 
Umlættingarheimið Dáin, Norðoya Ellis– og Vistarheim 

Grannskoðaravirkið v/Jóannis Skorheim hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Sambært 
grannskoðanarfrágreiðingunum var einki at finnast at.  
 
Tórshavnar Ellis- og Umlættingarheim, Røktar- og Umlættingarheimið “Lágargarður”, Ellis-
heimið “Tjarnargarður”, Ellis- og Avlamisheimið í Vágum 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingunum var einki at finnast at. 
 
Norðoya Røktarheim, Suðuroyar Røktarheim 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Grannskoðarin vísir á, at 
Klaksvíkar Sjúkrahús og Norðoya Røktarheim hava felags rakstur, og at Suðuroyar Sjúkrahús 
og Suðuroyar Røktarheim eisini hava felags rakstur. Sambært grannskoðaranum verður, eins 
og undanfarin ár, minni- ella meirnýtslan tilskrivað sjúkrahúsunum. 

Í oktober 2002 kunnaði landsstýrismaðurin um, at hann fór at kanna, um avtalurnar, sum 
liggja aftanfyri hesi viðurskifti, áttu at verið broyttar. 

Í oktober 2003 kunnaði landsstýrismaðurin um, at Heimarøktin og Serforsorgin, saman við 
sjúkrahúsunum, skuldu endurskoða avtalurnar millum sjúkrahúsini og røktarheimini. 

Í februar 2006 hevur landsstýrismaðurin kunnað um, at einki er hent í málinum. Sambært 
landsstýrismanninum er ætlanin at halda ein fund við Heimarøktina og Serforsorgina og 
sjúkrahúsini um millum annað hesi viðurskifti.  
 
Eysturoyar Røktar- og Ellisheim 

Grannskoðarastovan á Skála hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. 
 
Heimið á Mýrunum í Runavík, Tórshavnar Privata Vistarheim 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Sambært grann-
skoðanarfrágreiðingunum var einki at finnast at.  
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Landssjúkrahúsið, Klaksvíkar Sjúkrahús, Suðuroyar Sjúkrahús 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004.  
Grannskoðarin vísti fyrstu ferð í 1994 á, at spurningurin um gjald fyri at nýta høli, starvs-

fólk, kanningarstovur o.a., í sambandi við privata viðtalu hjá yvirlæknum á sjúkrahúsunum, 
ikki var greiddur. Grannskoðarin heitir enn eina ferð á leiðslurnar á sjúkrahúsunum um at fáa 
viðurskiftini í rættlag. 

Í november 2005 hevur landsstýrismaðurin kunnað um, at Landssjúkrahúsið ikki hevur 
neyðuga útgreiningarorku til at taka málið um privatu viðtalurnar hjá yvirlæknunum upp. 
Sambært landsstýrismanninum er talan um eitt rættiliga trupult mál, sum eisini kann hava 
nakrar fíggjarligar avleiðingar við sær fyri Landssjúkrahúsið. 

Grannskoðarin vísir eisini á, at EDV-tekniskur skilnaður eigur at verða gjørdur millum 
starvsfólkadeildina og lønarskrivstovuna á Landssjúkrahúsinum, og at eitt samlað ognaryvirlit 
er ikki gjørt enn fyri Landssjúkrahúsið. Harafturat vísir grannskoðarin á, at hagtøl ikki verða 
gjørd upp á sama hátt fyri øll sjúkrahúsini. 

Løgtingsgrannskoðararnir heita enn eina ferð á landsstýrismannin um at tryggja, at viður-
skiftini verða fingin í rættlag.  
 
Serviðgerð uttanlands, Medicoteknisk tól, Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingunum var einki at finnast at. 
 
Hotel Tórshavn  

Grannskoðaravirkið KPMG C. Jespersen hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært 
grannskoðanarfrágreiðingini var einki at finnast at. 
 
Apoteksverk Føroya 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. 
 
Heilbrigdið 

Grannskoðarastovan á Skála hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. 
 
Blákrossheimið 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanar-
frágreiðingini var einki at finnast at. Grannskoðarin mælir til, at meira nágreiniligar ferða-
frásøgnir verða skrivaðar í sambandi við ferðaútreiðslur, herímillum hvør tekur lut, nær og í 
hvørjum sambandi ferðin er gjørd. 
 
Grunnur ætlaður brekaðum (Happadráttargrunnurin) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin 2004. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
9. Frágreiðing um ávísar útreiðslur  

Løgtingsgrannskoðararnir hava heitt á Landsgrannskoðanina um at kanna, hvørjar reglur eru 
galdandi, og hvussu mannagongdir og siðvenjur eru, tá ið ræður um útreiðslur á ávísum 
økjum. Frágreiðingin er á s. 115-156 (B).  
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Ferðing uttanlands, s. 123-131 (B): Í einum gomlum rundskrivi frá 1973 er álagt øllum “sum 
fara uttanlandsferð fyri almenna rokning at vissa sær flogferðaseðil (við rabatti) frá Lands-
skrivstovuni í góðari tíð.” Vísandi til frágreiðingina verða ferðaseðlar í nógvum førum keyptir 
uttan avsláttur, og verða ikki bílagdir í góðari tíð. 

Sambært rundskrivi frá Fíggjarmálaráðnum 2002 er álagt øllum stovnum at tryggja, at 
bonusstig og aðrir avsláttir, sum stava frá tænastuferðum, koma stovninum til góðar. Bert 8 
stovnsleiðarar siga seg halda rundskrivið. Einki aðalráð heldur rundskrivið, heldur ikki 
Fíggjarmálaráðið sjálvt. 
 
Fartelefon- og aðrar samskiftisútreiðslur, s. 133-137 (B): Flestu stovnsleiðarar og øll aðalráð 
hava latið starvsfólki fartelefon ókeypis at nýta sum arbeiðsamboð, og verður fartelefonin 
vanliga tikin við heim til hús. Flestu stovnar hava ikki skipað eina mannagongd, sum tryggjar, 
at starvsfólk endurrinda møguliga privatnýtslu. Sambært frágreiðingini hava “bert” 4 stovns-
leiðarar boðað Toll- og Skattstovuni frá um fartelefonir, sum skattliga eru at rokna sum fríir 
ágóðar.  
 
Umboðan, starvsfólkaútreiðslur o.t., s. 143-152  (B): Tað finnast ongar reglur um umboðan. 
Ofta er ikki nóg væl greitt frá, hví útreiðslan er hildin, og ymiskt er hvussu umboðanar-
útreiðslur verða konteraðar.  

Sambært nøkrum gomlum ásetingum frá Landsstýrinum skulu starvsfólk sjálvi rinda fyri 
jólaborðhald og starvsfólkaútferðir. Í dag rinda aðalráð og nógvir stovnar fyri jólaborðhald, og 
nakrir lata eisini jólagávur. Flestu aðalráð og nakrir stovnar rinda fyri starvsfólkaútferðir, har 
starvsfólkini fáa frí við løn. Tá ræður um aðrar starvsfólka- ella trivnaðarútreiðslur, er tað sera 
ymiskt, hvat aðalráð og stovnar rinda fyri.  
 
Bilar, s. 153-156 (B): Sambært spurnarkanningini  verður eingin í landsumsitingini skattaður 
av fríum ágóða av at nýta stovnsbil privat. 
 
Vísandi til frágreiðingina um hesar ávísu útreiðslur halda løgtingsgrannskoðararnir, at tørvur 
er á at áseta gjøllari reglur. Fleiri rundskriv eru gomul og ótíðarhóskandi, og helst ókend av 
mongum. Hóast onnur rundskriv eru nýggjari, verða tey heldur ikki altíð fylgd. Samanborið 
við onnur øki, er ikki talan um tær stóru útreiðslurnar, men talan er um útreiðslur, sum liggja á 
markinum til privatútreiðslur ella fríar ágóðar. Tí er umráðandi fyri stovnsleiðarar og starvs-
fólk o.o., at greiðar reglur verða ásettar, so allir partar vita, hvat er rætt og skeivt, og at sum 
mest fæst burtúr pengunum. Løgtingsgrannskoðararnir mæla landsstýrismanninum í fíggjar-
málum til at áseta gjøllari reglur. 
 

Løgtingsgrannskoðararnir, 23. februar 2006 

 
 
 
______________________________ ______________________________ 
         Hergeir Nielsen, formaður                   Sverre Midjord 
 
 
 
_______________________________ ______________________________ 
                   Óli Breckmann                   Olav Enomoto 


