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Grannskoðaraeftirlitið
1. Inngangur
Grannskoðaraeftirlitið almannakunngerð við hesum árligu frágreiðingina um virksemi
sítt.1 Í frágreiðingini verður yvirskipaða úrslitið frá góðskueftirlitinum í 2016 umrøtt.
Úrslitini verða almannakunngjørd í hagfrøðiligum líki uttan at tilskila, hvørji
grannskoðanarvirkini eru.
Hetta er sætta ársfrágreiðingin hjá Grannskoðaraeftirlitinum. Ársfrágreiðingin verður
almannakunngjørd á heimasíðuni hjá Skráseting Føroya www.skraseting.fo
Í 2016 var góðskueftureftirlit framt á fýra grannskoðanarvirkjum. Talan var um 1 løggilt
grannskoðanarvirkið og trý skrásett grannskoðanarvirkir.
Grannskoðaraeftirlitið gjørdi avtalu við góðskueftirlitsfólk, starvsett hjá
Erhvervsstyrelsen, um at fremja góðskueftirlitið á løggilda grannskoðanarvirkinum.
Somuleiðis var avtala gjørd við góðskueftirlitsfólk, góðkend av Erhvervsstyrelsen, um
at fremja góðskueftirlitið á skrásettu grannskoðanarvirkunum.
Grannskoðaraeftirlitið hevði 10 fundir í 2016. Harumframt vóru yvirskipaðir fundir
millum skrivstovuhaldið hjá Grannskoðaraeftirlitinum og góðskueftirlitsfólkini, tá tey
vóru í Føroyum í september. Á hesum fundum luttók formaðurin í
Grannskoðaraeftirlitinum eisini.

2. Lógargrundarlag
Grannskoðaraøkið er undir tættari altjóða regulering og regulering í ES. Politiskt er
gjørt av, at Føroyar skulu fylgja hesum reglum. Føroyska lógargrundarlagið hevur tað
danska sum fyrimynd, við teimum frávikum, sum føroysk viðurskifti gera neyðug.
Niðanfyri er yvirlit yvir føroyska regluverkið:
 Løgtingslóg nr. 45 frá 11. mai 2009 um góðkendar grannskoðarar og
grannskoðanarvirkir, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 76 frá 22. mai 2015.
(grannskoðaralógin)
 Kunngerð nr. 153 frá 23. desember 2016 um grannskoðaraváttanir o.tíl., sum broytt
við kunngerð nr. 45 frá 7. apríl 2017
1

§ 13 í kunngerð nr. 86 frá 2. juli 2012 um starvsskipan fyri Grannskoðaraeftirlitið er soljóðandi:
“Eftirlitið ger eina árliga frágreiðing um sítt virksemi. Frágreiðingin inniheldur yvirskipaðuúrslitini frá
góðskueftirlitinum. Úrslitini verða almannakunngjørd í hagfrøðiligum líki uttan at tilskila, hvørji
grannskoðanarvirkini eru. Frágreiðingin verður almannakunngjørd á heimasíðuni hjá Skráseting
Føroya - www.skraseting.fo.”
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 Kunngerð nr. 4 frá 4. februar 2016 um próvtøku fyri løggildar grannskoðarar o.a.
 Kunngerð nr. 97 frá 23. september 2016 um kravda eftirútbúgving fyri góðkendar
grannskoðarar.
 Kunngerð nr. 132 frá 10. desember 2015 um góðskueftirlit og virksemi
Grannskoðaraeftirlitsins.
 Kunngerð nr. 97 frá 3. oktober 2012 um grannskoðanarbólk í virkjum og samtøkum,
ið eru undir eftirliti av Fíggjareftirlitinum ella Tryggingareftirlitinum.
 Kunngerð nr. 87 frá 2. juli 2012 um Grannskoðaranevndina.
 Kunngerð nr. 86 frá 2. juli 2012 um starvsskipan fyri Grannskoðaraeftirlitið.
 Kunngerð nr. 25 frá 6. apríl 2011 um skrá yvir góðkend grannskoðanarvirkir og yvir
góðkendar grannskoðarar, sum broytt við kunngerð nr. 71 frá 21. mai 2012.
 Kunngerð nr. 92 frá 6. september 2010 um grannskoðaravirksemi.
 Kunnngerð nr. 5 frá 17. februar 2010 um óheftni grannskoðarans og
grannskoðanarvirkisins.
 Kunngerð nr. 113 frá 7. september 2009 um fígging av Grannskoðaraeftirlitinum og
kanningar- og dissiplinerskipanini.
 Kunngerð nr. 5 frá 14. januar 2009 um trygd og ábyrgdartrygging fyri løggildar og
skrásettar grannskoðarar.

2.1. Reglurnar í Danmark broyttar
Tann 1. juli 2016 komu í gildi umfatandi broytingar í donsku grannskoðaralógini. Sostatt
kunnu føroyska og danska grannskoðaralógin ikki heilt samanberast longur, í øllum
førum ikki, tá tað snýr seg um fremjan av góðskueftirlitið. Broytingarnar í Danmark
hava m.a. viðført at Revisortilsynet er tikið av. Góðskueftirlit í Danmark verður útint
beinleiðis av Erhvervsstyrelsen. Skipanin um, hvussu góðskueftirlitið skal endað og
hvørjar avleiðingarnar og reaktiónsmøguleikarnir kunnu verða, er eisini broytt. Tað eru
settar í gildi heimildir fyri herdum revsitiltøkum mótvegis grannskoðanarvirkjum og
grannskoðarum, ið fremja grov brot ella ferð eftir ferð seta til síðis góðan
grannskoðanarsið. Minni álvarsom brot, í samband við góðskueftirlit, verða enda við
átalu ella boðum um batar.
Grannskoðaraeftirlitinum kunnugt, er støða ikki tikin til, hvørt føroyska
grannskoðaralógin eisini skal broytast ella nær hon skal broytast.

2.2. Grannskoðaraeftirlitið
Skráseting Føroya setur Grannskoðaraeftirlitið. Starvs- og fundarskipan
Grannskoðaraeftirlitsins er sett í kunngerð nr. 86 frá 2. juli 2012 um starvsskipan fyri
Grannskoðaraeftirlitið.
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Limir í Grannskoðaraeftirlitinum eru:
 Rannvá Sólheim, forkvinna
 Jógvan Amonsson, umboð fyri løggildar grannskoðarar
 Hermund Jacobsen, umboð fyri skrásettar grannskoðarar
 Nina Djurhuus, umboð fyri roknskaparbrúkarar
 Malan Johansen, umboð fyri roknskaparbrúkarar
Varalimir eru:
 Jørmann Petersen, umboð fyri løggildar grannskoðarar.
 Victor Nielsen, umboð fyri skrásettar grannskoðarar.
 Christian Danielsen, umboð fyri roknskaparbrúkarar,
Skráseting Føroya er skrivstova hjá Grannskoðaraeftirlitinum. Starvsfólk á Skráseting
Føroya røkja skrivarauppgávuna hjá Grannskoðaraeftirlitinum.

2.3 Skrá yvir grannskoðararvirkir
Niðanfyri er skrá yvir løggild grannskoðanarvirkir
P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki, skrá. nr. 5821
Sp/f Numo, løggilt grannskoðanarvirki, skrás. nr. 5698
Sp/f SPEKT løggildir grannskoðarar, skrás. nr. 2732

Niðanfyri er skrá yvir skrásett grannskoðanarvirkir:
Sp/f Agnar á Dul, skrásett grannskoðaravirki, skrás. nr. 5806
Sp/f Grannskoðarastovan á Skála, skrá. nr. 3868
Sp/f MENTA, skrás. nr. 5029
Sp/f Revisión Kaj Joensen, skrás. nr. 2320
Sp/f Roknskaparfelagið, skrásettir grannskoðarar, skrás. nr. 2212

3. Virksemið hjá Grannskoðaraeftirlitinum
Tað yvirskipaða virksemið hjá Grannskoðaraeftirlitinum er ásett í §§ 32 – 34 í
grannskoðaralógini, meðan nærri reglur fyri virksemi Grannskoðaraeftirlitsins eru
settar í kunngerð nr. 132 frá 10. desember 2015 um góðskueftirlit og virksemi
Grannskoðaraeftirlitsins.

Síða 4

Grannskoðaraeftirlitið
Høvuðsuppgávan hjá Grannskoðaraeftirlitinum er at tryggja, at góðskueftirlitið fer
fram í samsvari við lógarinnar reglur, sambært § 27 í grannskoðaralógini.
Góðskueftirlitið fevnir um eina meting av góðskustýringarskipanini, og um arbeiðið og
óheftnið í sambandi við tær uppgávur, sum grannskoðarin fremur.
Góðskueftirlitið skal fara fram við í mesta lagi 6 ára millumbilum. Góðskueftirlitið skal
tó fara fram við í mesta lagi 3 ára millumbilum í grannskoðaravirkjum, ið grannskoða
roknskapir hjá virkjum, sum eru fevnd av § 19, stk. 3 í grannskoðaralógini.
Tá ið góðskueftirlit fer fram á einum grannskoðanarvirki, skal virkið geva
Grannskoðaraeftirlitinum og góðskueftirlitsfólkunum høvi til at gera tær kanningar, ið
mettar vera neyðugar, og skal syrgja fyri, at Grannskoðaraeftirlitið og
góðskueftirlitsfólkið fáa tær upplýsingar og ta hjálp, ið verður mett neyðug til tess at
fremja góðskueftirlitið. Grannskoðarar, ið eru knýttir at grannskoðanarvirkinum, hava
samsvarandi skyldu mótvegis Grannskoðaraeftirlitinum og góðskueftirlitsfólkunum.
Tá ið góðskueftirlitið er endað, skal góðskueftirlitsfólkið gera eina frágreiðing, ið skal
sendast til Grannskoðaraeftirlitið. Frágreiðingin skal innihalda eina lýsing av, hvat er
kannað, slagið og vavið av kanningini og eina meting av úrslitinum av kanningini.
Grannskoðaraeftirlitið kann biðja góðskueftirlitsfólkið og grannskoðanarvirkið um tey
skjøl og ta hjálp, sum Grannskoðaraeftirlitið metir vera neyðugt, til tess at eftirlitið kann
taka støðu til, um tað hjá tí kannaða eru skeivleikar, manglar, ella øki, har ábøtur kunnu
verða gjørdar.
Grannskoðaraeftirlitið tekur støðu til, um eftirlitið av tí kannaða gevur høvi til:
1) at eftirlitið verður endað uttan fleiri viðmerkingar,
2) at átala skal verða givin uttan onnur tiltøk, innan ta næstu vanligu eftirlitsvitjanina
3) at átalu við eftirlitsvitjan skal verða givin, ið skal vísa, um viðurskiftini eru komin í
rættlag.
Grannskoðaraeftirlitið tekur eisini støðu til, um komið er fram á skeivleikar ella manglar
hjá teimum kannaðu, ið geva orsøk til at leggja málið fyri Grannskoðaranevndina,
ákæruvaldið ella aðrar myndugleikar. Harumframt kann Grannskoðaraeftirlitið áleggja
grannskoðanarvirkinum at broyta frágreiðingina um gjøgnumskygni beinanvegin.
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4. Góðskueftirlitið 2016
Eitt løggild grannskoðanarvirki og trý skrásett grannskoðanarvirkir vórðu vald út til
góðskueftirlit í 2016.
Tey fyrstu eftirlitini vóru í 2011. Eftirlitini, sum vóru framd í 2011-2013, vóru øll
tænastueftirlit. At talan var um tænastueftirlit merkir, at Grannskoðaraeftirlitið,
áðrenn eftirlitið fór fram, tók avgerð um, at einki mál skuldi leggjast fyri
Grannskoðaranevndina, uttan í teimum førum, har eitt grannskoðanarvirki onga
góðskustýringarskipan hevði, og ikki hevði í umbúna at fáa slíka. Einki mál varð lagt fyri
Grannskoðaranevndina í hesum tíðarskeiðinum.
Grundarlagið fyri hesari avgerð var, at eftirlitsskipanin var nýggj fyri føroysku
grannskoðararnar. Tænastueftirlitið var at rokna sum ein skiftisskipan, har føroyskir
grannskoðarar fóru frá ikki at vera undir nøkrum almennum eftirliti, til eitt ávíst eftirlit,
sum tó ikki fekk tær avleiðingar við sær, sum eitt vanligt eftirlit vildi havt.
Hinvegin hevur tað tó frá byrjan verið greitt, at talan var um eina yvirgangsskipan, og at
góðskueftirlit í Føroyum skulu verða á sama støði sum í grannalondunum.
Góðskueftirlitið í 2014 og í 2016 eru framd við danska góðskueftirlitinum sum fyrimynd.
Leiðreglurnar galdandi í Føroyum fyri góðskueftirlitið í 2014, tóku støði í donsku
Leiðreglunum fyri 2013. Og Leiðreglurnar í 2016 tóku støði í teimum donsku Leiðreglunum í
2015. Leiðreglurnar vóru tó nakað tillagaðar til føroysk viðurskifti.
Í sambandi við gerð av Leiðreglunum fyri 2016 fekk Grannskoðaraeftirlitið eitt nakað hvast
hoyringsskriv frá Felagnum Føroyskir Grannskoðarar. Uttan at fara í smálutir, var tað serliga
metingin um, at góðskueftirlitið fór at verða ov víðfevnt og strangt til føroysk viðurskifti, sum
bleiv førd fram. Mett varð, at talan var um eitt skarvslop í settum treytum og avleiðingum í
mun til tað, sum hevði verið. Eisini vísti Felagið Føroyskir Grannskoðarar til tær umfatandi
broytingarnar, ið vóru framdar í danska grannskoðararegluverkinum. M.a. er innførd ein
góðskueftirlitsskipan, sum Felagið Føroyskir Grannskoðarar metti er smidligari, serliga tá tað
kemur til reaktiónsmøguleikar í sambandi við úrslit av góðskueftirlitum.
Eftir ávíst samskifti og fundir millum Grannskoðaraeftirlitið og Felagið Føroyskir
Grannskoðarar og eisini Uttanríkis- og Vinnumálaráðið, var tað samanumtikið serliga
reaktiónsmøguleikarnir í sambandi við góðskueftirlit á skrásettu grannskoðanarvirkunum, ið
mettir vóru ov strangir ella víðfevndir.
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Felagið Føroyskir Grannskoðarar fekk høvi at gera viðmerkingar til Leiðreglurnar av nýggjum.
Í hesum seinna umfarinum móttók Grannskoðaraeftirlitið ítøkiligar viðmerkingar.
Grannskoðaeftirlitið tók allar viðmerkingarnar til eftirtektar og broytti Leiðreglurnar
samsvarandi viðmerkingunum.

4.1 Leiðreglur í sambandi við góðskueftirlitið
Nýggjar Leiðreglur vóru gjørdar í sambandi við góðskueftirlitið í 2016. Føroysku
Leiðreglurnar tóku støði í donsku Leiðreglunum frá 2015, tó við tillagingum til føroysk
viðurskifti og tillaginum sambært viðmerkingum frá Felagnum Føroyskir
Grannskoðarar.
Eitt av teimum 4 grannskoðanarvirkunum, ið vóru til eftirlit í 2016, er fevnt av § 19, stk.
3 í grannskoðaralógini (PIE grannskoðanarvirki). § 19, stk. 3 grannskoðanarvirki var fyri
fullum eftirliti, tað vil siga at góðskueftirlit var framt bæði viðvíkjandi § 19, stk. 32
kundum og øðrum kundum. Hini trý grannskoðanarvirkini vóru til vanligt góðskueftirlit
á fyrsta sinni. Áður hevur talan verið um tænastueftirlit.
Hvat góðskueftirlitið fevnir um, og hvørjar reglur eru galdandi fyri góðskueftirlit av PIE
og ikki-PIE grannskoðanarvirkjum, er lýst í Leiðreglunum 2016 (Rætningslinjur 2016).
Leiðreglurnar

fyri

2016

liggja

á

heimasíðuni

hjá

Skráseting

Føroya

http://www.skraseting.fo

4.2 Góðskueftirlitsfólk
Í 2009 gjørdi Skráseting Føroya/Grannskoðaraeftirlitið avtalu við Erhvervsstyrelsen um
at brúka donsk skrásett eftirlitsfólk.

2

§ 19, stk. 3 kundar eru: (sbrt § 19, stk. 3 í grannskoðaralógini)
1) Virkir, ið hava virðisbrøv, ið verða handlað á einum skipaðum marknaði í einum ES-landi ella einum EBS-landi, og
2) virkir, ið eru undir eftirliti av Fíggjareftirlitinum ella Tryggingareftirlitinum, tó ikki virkir, ið fáast við
tryggingarmeklaravirksemi sambært § 42 í lógini um tryggingarvirksemi og reglum settar í gildi við heimild í hesi,
og virkir, ið eru fevnd av kapittli 20 a (íløguráðgevar) í fyriskipan om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel
virksomhed.
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Tá talan er um eftirlit av grannskoðanarvirkjum, sum eru fevnd av § 19, stk. 3, verða í
Danmark nýtt eftirlitsfólk, sum eru starvssett í Erhvervsstyrelsen. Talan er um løggildar
grannskoðarar, sum eru starvssettir í Erhvervsstyrelsen.
Grannskoðaraeftirlitið gjørdi avtalu við Erhvervsstyrelsen um fremjan av
góðskueftirlitnum í Føroyum 2016 á PIE-Grannskoðaravirkinum. Til eftirlitið vórðu 4
eftirlitsfólk frá Erhvervsstyrelsen nýtt.
Til fremjan av góðskueftirlitinum á skrásettu grannskoðanarvirkunum var somuleiðis
avtala gjørd við góðskueftirlitsfólk, góðkent av Erhversstyrelsen í Danmark. Sambært §
8, stk. 3 í kunngerð nr. 132 frá 10. desember 2015 um góðskueftirlit og virksemi
Grannskoðaraeftirlitsins, kann Grannskoðaraeftirlitið útnevna góðskueftirlitsfólk frá
listum, sum danska Revisortilsynet hevur gjørt yvir góðkend góðskueftirlitsfólk
sambært lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, sbr. § 33, stk. 9 í
grannskoðaralógini. Góðskueftirlitsfólkini fremja eftirlitið við ábyrgd og undir eftirliti
av Grannskoðaraeftirlitinum. Til góðskueftirlitið av skrásettu grannskoðanarvirkunum
vórðu 2 góðskueftirlitsfólk nýtt.
Eftirlitsfólkini váttaðu sítt óheftni skrivliga, áðrenn eftirlitið varð framt. Øll skjøl á
føroyskum eru munnliga og partvíst skrivliga umsett til danskt, av starvsfólki hjá
Skráseting Føroya.

4.3 Góðskueftirlitið
Sambært § 26 í grannskoðaralógini, eru øll grannskoðanarvirkir áløgd at hava eina
góðskustýringarskipan, og skulu skjalprógva nýtsluna av góðskustýringarskipanini.
Sambært 27, stk. 3 í grannskoðaralógini, fevnir góðskueftirlitið um eina meting av
góðskustýringarskipanini, og um arbeiðið og óheftnið í sambandi við tær uppgávur,
sum grannskoðarin ger. Uppgávurnar eru m.a. at geva grannskoðanarátekningar á
roknskapir, heruppií tá grannskoðarin ummælir leiðslufrágreiðingar sambært
ársroknskaparlógini, og tá grannskoðarin gevur aðrar váttanir við trygd, ið ikki einans
eru ætlaðar til egna nýtslu hjá tí, sum hevur biðið um tær.
Góðskueftirlitið skal kanna, um grannskoðanarvirkini hava eina skipan, sum livir upp til
krøvini í grannskoðaralógini og ásetingum annars, undir hesum ISQC 1 “Kvalitetsstyring
i firmaer, som udgører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med
sikkerhed samt beslægtede opgaver” og ISA 220 “Kvalitetsstyring ved revision af
regnskaber”. Harumframt skal góðskueftirlitið vísa, at skipanin verður brúkt. Hetta
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verður gjørt við stakroyndum, har grannskoðarin hevur givið grannskoðanarátekningar
ella aðrar váttanir við trygd.
Tað er ymiskt, hvussu nógvar sakir eru tiknar út til eftirlit hjá teimum ymisku virkjunum.
Hvussu nógvar stakroyndir hava verið, er tengt at, hvussu nógvir grannskoðarar, av
teimum sum starvast hjá virkinum, hava undirskrivað roknskapir. Meira fæst at vita um
hetta á heimasíðuni hjá Skráseting Føroya, har Leiðreglurnar eisini eru at finna.

4.4 Tilmæli frá góðskueftirlitsfólkunum
Aftaná at góðskueftirlitið er framt, fær Grannskoðaraeftirlitið eina frágreiðing frá
góðskueftirlitsfólkunum. Í frágreiðingini verður greitt frá góðskueftirlitinum og víst
verður á skeivleikar,og møgulig brot á lóggávuna. Frágreiðingin er grundarlagið undir
avgerðini, sum Grannskoðaraeftirlitið tekur í sambandi við góðskueftirlitið. Í
frágreiðingini eru eisini tilmælir til grannskoðanarvirkini um, hvussu hesi kunnu gera
grannskoðanararbeiðið betur innan ávís øki.
Yvirskipað er metingin at fremjanin av góðskueftirlitinum á teimum skrásettu
grannskoðanarvirkjunum hevur gingist væl. Eisini viðmerktu góðskueftirlitsfólkini, at
grannskoðararnir og starvsfólkini á grannskoðanarvirkjunum annars, vóru fyrikomandi og
beinasom, og áhugaði í viðmerkingum og tilmælum frá góðskueftirlitsfólkunum.
Yvirskipaða niðurstøðan viðvíkjandi góðskueftirlitinum av grannskoðanarvirkinum, ið
hevur PIE kundar, var, at grannskoðanarvirkið hevur sett í verk og brúkar eina hóskandi
góðskustýringarskipan. Góðskueftirlitsfólkini hava tó víst á ymisk viðurskifti, ið eru brot
á galdandi reglur, umframt at sett er fram tilmælir um batar á ymisk viðurskifti.
Grannskoðanarvirkið og starvsfólkini vístu góðan samstarvsvilja, opinleika og áhugað í
tilmælum, sum góðskueftirlitsfólkini eru komin við.
Niðanfyri eru nevnd nøkur av viðurskiftunum frá 2016:
 Ein neyvari lýsing skal verða av týðandi økjum og økjum við váða. Eisini skulu grundgevingar
verða fyri hesum økjum, umframt roknskaparligar metingar.
 Skjalprógv eiga at hava betri tíðarbundnan samanhang við fremjan av uppgávuni, undir
hesum útvegan av skikkaðum skjalprógvi, roknskapardagfesting og endaligari góðkenning.
 Góðskustýringarskipanin inniheldur ikki beinleiðis lýsingar í Leiðreglunum, ið snúgva seg um
skylduna hjá grannskoðarum at leggja seg út í, um so er at óheftni hjá grannskoðaranum er
í vanda.
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 Væntandi umrøða av týðandi og váðafullum postum í grannskoðaraprotokollini.
 Undirskrivandi grannskoðari eigur at verða meira drigin inn í fremjan av
grannskoðaraarbeiðnum.
 Nýtsla av grannskoðaraendamáli og yvirskipað endurskoðan av hondbókini fyri
góðskustýring.
 Brot á grannskoðanarátekningina á ársroknskapum hjá ávísum feløgum, við tað, at
grannskoðanarfyritøkan hevur veitt hjálp til uppseting av roknskapunum hjá somu
feløgunum.
 Partar av skjalprógvum fyri grannskoðan er góðkent av grannskoðaranum eftir at
grannskoðaraváttanin er latin.
 Týðandi skjalprógv fyri grannskoðan eru ikki gjøgnumgingin av undirskrivandi
grannskoðara.
 Váttan um óheftni frá týðandi komponentgrannskoðara ikki fingin til vega áðrenn
grannskoðanin fór fram.

5. Samanumtøka av góðskueftirlitinum 2016
Niðurstøðan frá góðskueftirlitinum í 2016 var, at góðskueftirlitið hjá øllum fýra
grannskoðanarvirkunum endaði uttan fleiri viðmerkingar, vísandi til § 33, stk. 6, nr. 1 í
grannskoðaralógini og § 37, stk. 1 í kunngerð nr. 132 frá 10. desember 2015 um
góðskueftirlit og virksemi Grannskoðaraeftirlitsins. Tó fingu tveir grannskoðarar átalu
uttan onnur tiltøk innan næstu vanligu eftirlitsvitjan, sbrt. § 33, stk. 6, nr. 2 í
grannskoðaralógini, umframt at skeivleikar ella manglar hjá tí kannaða í einum føri var
lagt fyri Grannskoðaranevndina, sbrt. § 33, stk. 7 í grannskoðaralógini.

6. Samanumtøka av góðskueftirlitinum, 2011-2014
Sum áður upplýst, hava góðskueftirlitini, sum hava verið árini 2011-2013, verið
tænastueftirlit, meðan eftirlitið í 2014 var fyrsta regluliga góðskueftirlit.



Niðanfyri eru nevnd nakrar av viðmerkingunum frá 2014:
Manglandi frágreiðing um gjøgnumskygni, ið grannskoðanarvirkir skulu
almannakunngera á síni heimasíðu. Hetta skal gerast innan 3 mánaðir eftir, at
roknskaparárið er endað. Frágreiðingin skal til dømis innihalda roknskaparupplýsingar,
ið vísa støddina á grannskoðanarvirkinum, heruppií heildarumsetningin, býttur á
samsýning fyri grannskoðan av roknskapum og samsýning fyri aðrar veitingar.

 Óheftni grannskoðarans skal verða ein skrivligur partur í góðskuhondbókini.
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Sambært § 22, stk. 4 kann ein grannskoðari ikki gera uppgávur eftir § 1, stk. 2, ið
viðvíkja einum virki, sum er fevnt av § 19, stk. 3, um talan er um sjálvgrannskoðan ella
egináhugamál. Tann ella teir grannskoðarar, ið undirskriva grannskoðanarátekningina
í einum slíkum virki, kunnu ikki taka á seg leiðandi størv í hesum virki, fyrr enn 2 ár eftir,
at viðkomandi er farin frá sum grannskoðari.


Fílan verður ikki læst í góðskustýringarskipanini, hóast undirskrivandi grannskoðarin
hevur góðkent tann endaliga grannskoðaða roknskapin. Tað vil siga, at fílan kann latast
upp aftur aftaná 60 dagar. Fyri at tryggja, at mannagongdirnar hjá
grannskoðanarvirkinum, sum viðvíkja savnan av tí endaligu grannskoðaragoymsluni
eftir 60 daga regluni, verður yvirhildin, verður mælt til, at grannskoðanarvirkini kanna
møguleikan at seta í verk eina skipan soleiðis at fílan verður læst.
Niðanfyri verður víst á nakrar av viðmerkingunum, sum ganga aftur í
góðskueftirlitunum frá 2011-2013, sum vóru tænastueftirlit.











Góðskustýringarskipanin á sakarstøði skal betrast munandi
Góðskustýringarskipanin verður ikki nýtt rætt ella á nøktandi hátt.
Ófullfíggjað ráðlegging, serliga í sambandi við váðametingina
Arbeiðið sum er framt, og vavið av hesum, er ófullfíggjað, og er einans lutvíst
skjalprógvað.
”Tann reyði tráðurin” vantar. Hetta merkir, at tað vantar ein skjalprógvaður ”reyður
tráður” frá ráðlegging til útinnan og til skjalprógvanina fram til ta endaligu
niðurstøðuna.
Góðskustýringarskipanin hjá grannskoðanarfyritøkuni er ikki nøktandi lýst, og
inniheldur ikki nøktandi mannagongongdir fyri vegleiðing, eftirlit og gjøgnumgongd,
ráðlegging, útinnan og skjalprógv.
Ikki skjalprógv fyri grannskoðanarátekningini, umframt at ábyrgdarhavandi
grannskoðarin ikki hevur verið nóg virkin í sakini.

Niðurstøðan frá góðskueftirlitinum í 2014 var, at hjá tveimum løggildum
grannskoðanarvirkjum endaði eftirlitið uttan fleiri viðmerkingar,
meðan
góðskueftirlitið hjá einum løggildum grannskoðanarvirki endaði við átalu við
eftirlitsvitjan, sum skal vísa um viðurskiftini eru komin í rættlag.
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Av góðskueftirlitunum, sum eru framd í tíðarskeiðinum 2011-2013, eru 8 eftirlit endað
uttan fleiri viðmerkingar, tvey eru endað við átalu uttan at fremja onnur tiltøk innan
næstu vanligu eftirlitsvitjan og eitt er endað við átalu við uppfylgjandi tænastueftirliti.
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