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1 Inngangur 

Løgtingsgrannskoðararnir hava í hesum fylgiskjali víst á, hvørjar roknskapir, privatir grann-
skoðarar hava grannskoðað, og gjørdur er ein samandráttur av viðmerkingum í grann-
skoðanarfrágreiðingunum.  

Flestu landsstovnar, sum eru við á fíggjarlógini, verða grannskoðaðir av Landsgrannskoð-
anini. Hjá nøkrum landsstovnum er tað tó ásett í lóg, kunngerð ella í viðtøkum, at grannskoð-
anin skal verða útint av løggildum ella skrásettum grannskoðara. Í øðrum førum verður grann-
skoðanin útint av privatum grannskoðarum sambært avtalu ella siðvenju, t.d. sjúkrahúsverkið. 

Harumframt grannskoða privatir grannskoðarar teir grunnar og sjálvsognarstovnar o.a., 
hvørs rakstrarætlan er tikin við á fíggjarlógina sum rakstrarjáttan, t.d. vinnuskúlar og røktar- 
og ellisheim. 

Roknskapartølini hjá nøkrum landsstovnum og -grunnum, sum verða grannskoðaðir av 
privatum grannskoðarum, eru við í landsroknskapinum sum fylgiskjøl undir “eksternir 
grunnar”: Grunnur ætlaður brekaðum, Forskotsgrunnur Fiskiflotans, Vinnuframagrunnurin, 
Granskingargrunnurin og Búnaðargrunnurin.  

Sambært § 12 í grannskoðanarlógini (Ll. nr. 25/1999) skal ein frágreiðing frá grannskoð-
arunum verða løgd fyri landsstýrismannin til viðmerkingar, áðrenn hon verður latin løgtings-
grannskoðarunum.  

Í frágreiðingini, ið grannskoðarin síðani skal lata løgtingsgrannskoðarunum, skulu verða 
tiknar við møguligar viðmerkingar og fráboðanar frá landsstýrismanninum “um tiltøk og 
ætlanir, frágreiðingin hevur elvt til”. 

Sambært § 13 í grannskoðanarlógini kann ein og hvør kunna seg um tær frágreiðingar, 
sum roknskapargrannskoðanin letur løgtingsgrannskoðarunum. Harvið fær almenningurin 
eisini innlit í grannskoðanararbeiðið. 

Áðrenn ein frágreiðing verður latin landsstýrismanninum, hevur avvarðandi stovnsleiðari 
vanliga havt høvi til at gera sínar viðmerkingar til frágreiðingina, og eftir áheitan skal rokn-
skapargrannskoðanin kunna landsstýrismannin um, í hvønn mun og á hvønn hátt grannskoðað 
hevur verið. Landsstýrismaðurin og stovnsleiðarar kunnu tí í ein ávísan mun nýta frágreið-
ingarnar frá roknskapargrannskoðanini sum eftirlitsamboð, m.a. á roknskaparøkinum, hóast 
roknskapargrannskoðanin formliga er skipað sum eitt eftirlitsamboð hjá Løgtinginum. 
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2 Fiskivinna 

2.1 Forskotsgrunnur Fiskiflotans  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
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3 Vinnumál 

3.1 Búnaðargrunnurin 

Roknskapurin er ikki liðugt uppsettur og grannskoðaður. 
 
3.2 Vinnuframagrunnurin  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at.  
 
3.3 Postverk Føroya 

Grannskoðaravirkið Rasmussen & Weihe hevur grannskoðað roknskapin. Sambært árs-
frágreiðingini var virksemið til 16. desember 2005 rikið í tí almenna stovninum Postverk 
Føroya. Við heimild í Ll. nr. 76 frá 27 mai 2005 “um at leggja virksemið hjá Postverki Føroya 
til P/F Postverk Føroya” framdi landsstýrismaðurin 16. desember 2005 umleggingina við 
virknaði frá 1. januar 2005.  

Raksturin til 16. desember 2005 varð rikin í einum almennum stovni, men gjørdur upp 
eftir reglunum, ið galda fyri roknskaparhaldið í einum partafelag. Neyðugar tillagingar og 
umbókingar eru framdar í hesum sambandi. 

Grannskoðarin ger vart við, at: 

� eftirlit vantar við goymsluni av ymiskum søluvørum, 

� fleiri girokontur eru yvirtrektar, 

� frístemplingarkundar avrokna ov seint í mun til reglurnar, 

� Wang KT-skipanin er ikki dokumenterað, og at ov fá starvsfólk hava nøktandi 
kunnleika til hana, og 

� felagnum vantar eina skrivliga virkismannagongd. 
  
3.4 Menningarstovan 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at.  
 
3.5 Barsilsskipanin 

Grannskoðaravirkið Rasmussen & Weihe hevur grannskoðað roknskapin. Barsilsskipanin 
verður umsitin av Arbeiðsloysisskipanini. Sambært grannskoðanarfrágreiðingini var einki at 
finnast at.  

Grannskoðarin kunnaði í mai 2006 um, at Arbeiðsloysisskipanin í februar 2006 gjørdi eitt 
innanhýsis eftirlit fyri alt árið 2005. Grannskoðarin mælti til, at innanhýsis eftirlitið verður 
gjørt regluliga, t.d. hvønn ársfjórðing. 
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4 Útbúgving og gransking 

4.1 Granskingarverkætlan fyri økismenning 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
4.2 Kringvarp Føroya 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
4.3 Sernámsdepilin 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
4.4 Granskingargrunnurin  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at.  
 
4.5 Føroya Handilsskúli 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
4.6 Tekniski skúli í Tórshavn 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
4.7 Tekniski skúli í Klaksvík 

Pricewaterhouse Coopers hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
4.8 Listasavn Føroya 

Grannskoðaravirkið Rasmussen & Weihe hevur grannskoðað roknskapin. Grannskoðarin vísir 
á, at parturin av ársúrslitinum, 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. 

Grannskoðarin vísir á: 

at stýrið eigur at viðgera og seta í verk eina skrivliga virkisgongd, 

at stýrið eigur at viðgera og seta í verk eina starvsskipan fyri stýrið, 

at skilnaður er ikki millum atgongd til bókhald og atgongd til pening. 

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

Í november 2005 kunnaði landsstýrismaðurin aftur um, at viðurskiftini millum sjálvs-
ognarstovnin og stovnsraksturin ikki vóru greidd. Landsstýrismaðurin ætlaði at raðfesta hesa 
uppgávu soleiðis, at hon fór at verða liðug veturin 2005/2006.  
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Í september 2006 hevur landsstýrismaðurin kunnað um, at hann hevur sett ein arbeiðsbólk 
at loysa málið. Landsstýrismaðurin ger vart við, at málið er sera umfatandi, og nógv fyrilit eru 
at taka, bæði løgfrøðiliga og fyrisitingarliga. Landsstýrismaðurin heldur, at arbeiðsbólkurin 
kann koma við einari tilráðing síðst í februar 2007. 
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5 Innlendismál 

5.1 Hin føroyski Happadrátturin  

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at.  
 
5.2 Strandfaraskip Landsins 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. Strandfaraskip Landsins fekk í 2005 viðhald í gerðarættar-
málinum viðvíkjandi prístalsregulering av buss-sáttmálum, og 1,7 mió.kr., sum áður vórðu av-
settar, eru nú førdar aftur yvir raksturin.  

Í 2005 vórðu 5,9 mió.kr. afturat avsettar ímóti kravi upp á havnar- og brúgvagjøld. Við 
árslok 2005 vóru avsettar 11,7 mió.kr. tilsamans.  

Tænastu- og vøruskuldarar eru við árslok 2005 6,5 mió.kr. Tilsamans eru avsettar 2,7 
mió.kr. ímóti tapi upp á skuldarar. 
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6 Almanna- og heilsumál  

6.1 Føroya Blindastovnur  

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

6.2 ALV-skúlin við Áir  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at.  

Í februar 2005 vísti grannskoðarin á, at sambært uppgerð frá Føroya Lærarafelag høvdu 
lærararnir fingið 829 t.kr. ov lítið í løn og eftirløn fram til 31. juli 2002. Lærarafelagið hevði 
lagt sak móti skúlanum.  

Í mars 2006 kunnaði grannskoðarin um, at ALV-skúlin var fríkendur í Føroya Rætti. 
 
6.3 Føroya Barnaheim 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
6.4 Hvíldarheimið Naina 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
6.5 Frítíðarheimið í Skrivaragøtu 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
6.6 Sambýlið Eysturstræti 4 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
6.7 Bústovnurin á Sólteigi 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
6.8 Umlættingarheimið Dáin 

Grannskoðaravirkið v/Jóannis Skorheim hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoð-
anarfrágreiðingini var einki at finnast at.  
 
6.9 Norðoya Ellis– og Vistarheim 

Grannskoðaravirkið v/Jóannis Skorheim hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoð-
anarfrágreiðingini var einki at finnast at.  
 
6.10 Tórshavnar Privata Vistarheim 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at.  
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6.11 Røktar- og Umlættingarheimið “Lágargarður” 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.12 Tórshavnar Ellis- og Umlættingarheim 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.13 Ellisheimið “Tjarnargarður”, Tórshavn  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.14 Heimið í Vallalíð, Tórshavn  

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.15 Ellis- og Avlamisheimið í Vágum 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.16 Heimið á Mýrunum í Runavík 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
6.17 Norðoya Røktarheim og Suðuroyar Røktarheim 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar. 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 kunnaði landsstýrismaðurin um, at einki var hent í málinum. Sambært 
landsstýrismanninum var ætlanin at hava fund við Heimarøktina og Serforsorgina og sjúkra-
húsini um millum annað hesi viðurskifti.  

Í juli 2006 kunnaði landsstýrismaðurin um, at fundur hevði verið millum umboð fyri 
sjúkrahúsini, Heimarøktina og Serforsorgina og Almanna- og Heilsumálaráðið, men eingin 
niðurstøða varð gjørd.  

Vísandi til, at landsstýrismaðurin í áravís hevur sagt seg kanna hetta mál, spurdi 
Landsgrannskoðanin í desember 2006 landsstýrismannin, um hann var komin til nakra niður-
støðu. Landsstýrismaðurin svaraði, at hann hevði ikki ætlanir um at endurskoða avtalurnar um 
felagsrakstur. 

Landsstýrismaðurin boðaði eisini frá, at ein arbeiðsbólkur var settur at endurskoða 
dagsprís-skipanina fyri røktarheimini. 
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6.18 Eysturoyar Røktar- og Ellisheim 

Grannskoðarastovan á Skála hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 
 
6.19 Sjúkrahúsini 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapirnar fyri Landssjúkrahúsið, Klaks-
víkar Sjúkrahús og Suðuroyar Sjúkrahús. 

Í uppskoti til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin 2004 (Lm. nr. 54-6/2005), ið 
varð samtykt 21. apríl 2006, umrøddu løgtingsgrannskoðararnir viðmerkingarnar frá privatu 
grannskoðanini, at: 

1. spurningurin um at gjalda fyri at nýta høli, starvsfólk, kanningarstovur o.a., í sambandi 
við privata viðtalu hjá yvirlæknum á sjúkrahúsunum, var ikki greiddur. Grannskoðarin 
hevði enn eina ferð heitt á leiðslurnar á sjúkrahúsunum um at fáa viðurskiftini í 
rættlag, 

2. EDV-tekniskur skilnaður eigur at verða gjørdur millum starvsfólkadeildina og lønar-
skrivstovuna á Landssjúkrahúsinum, 

3. eitt samlað ognaryvirlit er ikki enn gjørt fyri Landssjúkrahúsið, 

4. hagtøl verða ikki gjørd upp á sama hátta øllum sjúkrahúsunum. 

Vísandi til uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin 2004, heittu løgtingsgrann-
skoðararnir enn eina ferð á landsstýrismannin um at tryggja, at viðurskiftini vórðu fingin í 
rættlag.  

Í september 2006 kunnaði landsstýrismaðurin um, at: 

Ad 1: Einki er hent í málinum. Spurdur, svaraði landsstýrismaðurin í desember 2006, at 
hann veit ikki at siga, nær málið verður loyst. 

Ad 2: Sambært frágreiðing frá Landssjúkrahúsinum ger uppgávubýtið ímillum starvsfólka-
deildina og lønardeildina á sjúkrahúsinum tað trupult at gera skilnaðin øðrvísi. Ávísur 
skilnaður er gjørdar, tí sami persónur hevur ikki møguleika at stovna starvsfólk í skipanini 
og at avgreiða lønirnar. 

Ad 3: Sambært frágreiðing frá Landssjúkrahúsinum verður ein samlað fíggjarstøða gjørd í 
roknskapinum 2005. (Grannskoðarin kunnar í granskoðanarfrágreiðingini frá august 2006 
um, at eitt samlað ognaryvirlit er ikki enn gjørt fyri Landssjúkrahúsið). 

Ad 4: Summi hagtøl eru gjørd upp á sama hátt á øllum sjúkrahúsunum, t.d. hagtøl yvir út-
skrivingar og skurðviðgerðir. Hesi hagtøl eru gjørd eftir altjóða leisti á øllum sjúkra-
húsunum. Onnur hagtøl ber ikki til at samanbera, tí leiðreglur mangla. Landsstýrismaðurin 
fer í fyrsta umfari at heita á sjúkrahúsini um einans at taka hagtøl við í ársfrágreiðingina, 
sum eru sambærlig fyri øll sjúkrahúsini. Í øðrum umfari hevur landsstýrismaðurin ætlanir 
um at arbeiða fram ímóti at gera ávísar leiðreglur, saman við sjúkrahúsunum, soleiðis at 
fleiri hagtøl verða sambærlig. 
 

6.20 Serviðgerð uttanlands 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.21 Medicoteknisk tól 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
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6.22 Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.23 Hotel Tórshavn  

Grannskoðaravirkið KPMG C. Jespersen hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoð-
anarfrágreiðingini var einki at finnast at. 
 
6.24 Viðgerðarheimið Heilbrigdi 

Grannskoðarastovan á Skála hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 

Á fíggjarlógini vóru játtaðar 4,7 mió.kr. Meirnýtslan er 400 t.kr. Sambært landsstýris-
manninum keypti stovnurin í 2005 ein nýggjan bil fyri umleið 380 t.kr. Stovnsleiðarin visti 
ikki, at øll íløgan skuldi útreiðsluførast í keypsárinum. Stovnurin er við á fíggjarlógini sum 
rakstrarjáttan. 

Grannskoðarin kunnar um, at stovnurin í 2005 keypti ein bil, sum er fíggjaður við lántøku. 
Almanna- og Heilsumálaráðið hevur gjørt vart við, at tað er rætt, at talan er um eitt lán til 

umrødda bil, og at arbeitt verður við at greiða viðurskiftini. 
 

6.25 Blákrossheimið 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
 
6.26 Apoteksverk Føroya 

Grannskoðaravirkið INPACT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrá-
greiðingini var einki at finnast at. 

Grannskoðarin mælir enn eina ferð til, at apoteksbygningurin í Runavík verður tikin inn í 
samlaða apoteksroknskapin, so roknskapurin vísir allar ognirnar hjá Apoteksverkinum. 
Grannskoðarin ger aftur vart við, at í eksterna roknskapi Apoteksverksins verða íløgur av-
skrivaðar, og tí er ikki samsvar við landsroknskapin. 
 
6.27 Grunnur ætlaður brekaðum (Happadráttargrunnuri n) 

Grannskoðaravirkið SPEKT hevur grannskoðað roknskapin. Sambært grannskoðanarfrágreið-
ingini var einki at finnast at. 
  


