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1. Inngangur 

 

Sambært punkt 11 í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum hjá landinum, skal 

Fíggjarmálaráðið gera ársfrágreiðing um keypsvirksemið hjá landinum. Ársfrágreiðingin 

verður almannakunngjørd á keypsportalinum.   

 

Rundskrivið kom í gildi 1. oktober 2013, og rundskrivið og keypsportalurin hjá landinum 

hava tí skjótt trý ár á baki. 

 

Í frágreiðingini er yvirlit yvir allar útbjóðingar, ið eru bodnar út umvegis keypsportalin hesi 

skjótt trý árini, rundskrivið og keypsportalurin hava virkað. Frágreiðingin viðgerð royndirnar 

higartil við rundskrivinum og almenna innkeypspolitikkinum yvirhøvur, umframt tær dag-

føringar, sum eru gjørdar í rundskrivinum. Komið verður við tilmælum um, hvussu keyps-

politikkurin og keypsmentanin hjá tí almenna kann fáast at virka enn betur, soleiðis at tað 

verður ein grundleggjandi hugburður hjá almennum starvsfólkum, altíð at fáa mest fyri 

pengarnar, tá ið tey keypa inn fyri pening skattgjaldarans.   

 

2. Samandráttur, niðurstøður og tilmæli 

 

Síðan 1. oktober 2013 hevur keyp av vørum og tænastum hjá landinum, omanfyri 50.000 kr. 

verið fevnt av rundskrivi, sum ásetir tveir hættir at bjóða út vørur og tænastur.  

 

Tann eini útboðshátturin er at bjóða út umvegis tilboðsfyrispurning, sum skal sendast í 

minsta lagi tveimum veitarum. Tilboðsfyrispurningar verða brúktir til keyp, sum liggja 

ímillum 50.000 og 800.000 kr. Hin útboðshátturin er alment útboð, sum skal lýsast á keyps-

portalinum. Alment útboð skal nýtast fyri keyp omanfyri 800.000 kr., men tey flestu útboðini 

á keypsportalinum hava tó ligið væl niðanfyri 800.000 kr. 

 

Hóast tað ikki finst eitt fullfíggjað yvirlit yvir tilboðsfyrispurningarnar, so geva almennu 

útboðini á keypsportalinum eina greiða ábending um, at landið sparir væl av peningi við at 

bjóða út vørur og tænastur, men virksemið á keypsportalinum er als ikki nøktandi, og 

umboðar bert lítlan part av samlaða keypinum hjá landinum, sum kann bjóðast út á privatu 

vøru- og tænastumarknaðunum.  

 

Mett verður, at landið keypir fyri omanfyri 600 mió. kr. árliga í vørum og tænastum, sum 

kunnu bjóðast út á privatu vøru- og tænastumarknaðunum. Hvussu stórur partur av 

keypinum, verður boðin út, vita vit ikki, tí stórur partur av keypinum, har biðið verður um 

tilboð frá einum ella fleiri veitarum verður ikki skrásett nakra staðni. Ofta verða keypini 

avgreidd munnliga av royndum keyparum.  
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Á keypsportalinum sæst lítið aftur av samlaða árliga keypinum hjá landinum. Í 2014 vórðu 

keyptar fyri næstan 23 mió. kr., í 2015 fyri góðar 10 mió. kr., og higartil í ár hevur virksemið 

á keypsportalinum verið væl lægri enn somu tíð í fjør.  

 

Tað er als ikki nøktandi, at bert 4% av árliga keypinum av vørum og tænastum hjá landinum, 

sum eru egnaði at verða boðin út á privatu vøru- og tænastumarknaðunum, síggjast aftur á 

keypsportalinum. 

 

Dagføringarnar av rundskrivinum, har markið fyri at bjóða út verður lækkað niður á 500.000 

kr. samstundis sum kommunur og byggiverkætlanir nú eisini verða bodnar at nýta 

keypsportalin, eigur at økja um virksemið á keypsportalinum, men hetta er neyvan nóg 

mikið, tí ein rættiliga stórur partur at innkeypinum hjá landinum, eru keyp, sum liggja millum 

50.000 og 500.000 kr. Hesi keyp verða ikki boðin út á keypsportalinum. 

 

Mælt verður tí til: 

 

 At almenn innkeyp verða á skránni á regluligu landsstýrisfundunum, har einstøku 

landsstýrisfólkini mánaðar- ella kvartalsliga leggja fram frágreiðing um innkeypini 

omanfyri 50.000 kr. á teirra á málsøki. 

 Allir stovnsleiðarir fáa álagt av avvarðandi landsstýrisfólki, mánaðarliga at lata inn 

yvirlit til keypsportalin um keyp omanfyri 50.000 kr., sum ikki eru boðin út umvegis 

keypsportalin. Yvirlitini verða síðan løgd út á keypsportalin. 

 At tað verður møguligt at varskógva í trúnaði til keypsportalin uttan at navnið á 

viðkomandi verður alment, um varskógvarin er vitandi um, at stovnsleiðarar ikki 

fylgja keypsrundskrivinum og almenna keypspolitikkinum. Keypsportalinum letur 

síðan upplýsingarnar víðari til avvarðandi landsstýrisfólk, sum tekur málið upp við 

viðkomandi stovnsleiðara.  

 

3. Innkeyps- og útboðspolitikkurin hjá landinum 

 

Upprunin og grundarlagið fyri rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum og Keyps-

portalinum er frágreiðing um innkeyps og útboðspolitikk hjá landinum1, ið ein arbeiðsbólkur 

undir Vinnumálaráðnum lat úr hondum í mars 2012. 

 

Í frágreiðingini varð víst á, at bæði tað almenna og vinnan leingi høvdu sóknast eftir einari 

skipaðari tilgongd til keyp av vørum og tænastum hjá tí almenna. Tað almenna brúkar á 

                                                 
1 Vinnumálaráðið: “Innkeyps- og útboðspolitikkurin hjá landinum fyri keyp av vørum og tænastum” mars 

2012. 
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hvørjum ári ein munandi part av skattainntøkunum til at keypa vørur og tænastur fyri, og tað 

almenna hevur skyldu at brúka pening skattgjaldarans skynsamt.    

 

Í frágreiðingini stendur eisini, at grundhugsjónin í øllum keypi hjá tí almenna byggir á tríggjar 

meginreglur, sum eru galdandi fyri alt keyp hjá tí almenna, líka mikið, hvør keypsháttur 

verður brúktur.  

 

Meginreglurnar eru: 

 

1. Virði fyri pening 

2. Gjøgnumskygni 

3. At fremja virkna kapping 

 

Fyrsta meginreglan snýr seg um, at tað almenna altíð skal umsita pening skattgjaldarans, 

soleiðis at mest møguligt fæst fyri peningin, ið keypt verður fyri. Í øðrum lagi skulu 

keypsmannagongdirnar verða skipaðar við størst møguligum gjøgnumskygni, soleiðis at øll 

kunnu líta á, at almenn keyp eru ópartísk, rættvís, saklig og sýna opinleika. Í triðja lagi skal 

tað almenna vera við til at stimbra kappingina á privata vøru- og tænastumarknaðinum. 

 

Tað skal viðmerkjast, at í tilgongdini at gera keypspolitikk fyri tað almenna ynsktu 

kommunurnar ikki at verða fevndar av hesum. Tískil eru ásetingarnar um keypspolitikkin 

gjørdar í rundskrivi, sum bert er galdandi fyri keypsvirksemið hjá landinum 

 

Onkur kommuna hevur víst áhuga fyri at bjóða út á keypsportalinum, og Fíggjarmálaráðið 

hevur bjóðað teimum vælkomnum at leggja útboð út á keypsportalinum, men enn hevur 

eingin kommuna lagt nakað út á keypsportalin. 

 

Innihaldið og ásetingarnar í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum eru grundaðar á 

meginreglurnar omanfyri. Í rundskrivinum eru ásettir tveir hættir at bjóða út keyp av vørum 

og tænastum, annar er alment útboð og hin er tilboðsfyrispurningur. 

  

4. Alment útboð 

 

Sambært punkt 4.2 í rundskrivinum, skal alment útboð verða nýtt sum keypsháttur fyri keyp 

omanfyri 800.000 kr. u/mvg2. Almenn útboð verða lýst á keypsportalinum, soleiðis at allir 

áhugaðir veitarar fáa høvi at geva boð upp á vøruna ella tænastuna, sum verður boðin út.  

 

                                                 
2 Alment útboð kann eisini verða nýtt til keyp undir 800.000 kr. u/mvg. 
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Talva 4.1 vísir útboðini á keypsportalinum síðsta ársfjórðing 2013, sum vóru fyrstu 3 

mánaðirnir við keypsportalinum og keypsrundskrivinum, ið kom í gildið 1. oktober 2013. 

 

           Talva 4.1: Útboð á keypsportalinum frá 4. ársfjórðing 2013 

Heiti Útbjóðari Tilboð Tilboðsvinnari 

Koyring til og frá flogvøllinum Landssjúkrahúsið 4 700.000 

25 farteldur KT-Landsins 4 139.500 

Eftirlit við ársfrásøgnum Skráseting Føroya 6 90.000 

Oljuveiting til Landssjúkrahúsið Landssjúkrahúsið 2 5.635.000 

50 farteldur KT-Landsins 6 297.450 

Tilsamans   22 6.861.950 

 

Talva 4.2 vísir útboðini á keypsportalinum fyri alt árið 2014. 

 

     Talva 4.2: Útboð á keypsportalinum í 2014 

Heiti Útbjóðari Tilboð Tilboðsvinnari 

Fartelefoni hjá miðfyrisitingini Fíggjarmálaráðið 1 1.256.400 

Køksútbúnaður  Landsverk 3 1.645.618 

Dokklisti fyri M/F Sildberan Strandfaraskip Landsins 2 3.900.000 

Prenting o.a. av próvtøkuuppgávum Mentamálaráðið 3 87.770 

Felags heimasíða  Løgmansskrivstovan 9 72.300 

Grannskoðan av partafelag Fíggjarmálaráðið 3 17.600 

Eftirlit við el viðlíkahaldi í tunlum Landsverk 4 152.280 

Bitumen Landsverk 2 9.441.453 

Koyring av blóðgevum o.a. Landssjúkrahúsið 7 600.000 

30 farteldur KT-Landsins 4 197.400 

Grannskoðan av partafelag Vinnumálaráðið 2 28.500 

15 farteldur Fróðskaparsetur Føroya 4 86.931 

Køkar, innbúgv o.a. Landsverk 12 791.485 

Flutningur til og úr FO Landssjúkrahúsið 6 1.600.000 

Kaðalrør og muffur Landsverk 7 70.350 

100 teldur KT-Landsins 4 280.160 

20 ultrabook teldur KT-Landsins 4 166.500 

30 farteldur KT-Landsins 4 188.130 

Eftirlit við ársfrásøgnum Skráseting Føroya 6 80.000 

Reingerð Almannaverkið 4 396.600 

Oljuveiting Almannaverkið 2 1.796.295 

Tilsamans   93 22.855.772 

 

Talvurnar 4.1 og 4.2 vísa, at landið frá 1. oktober 2013 til 31. desember 2014 keypti fyri 

smáar 30 mió. kr. umvegis 26 útboð á keypsportalinum. Tilsamans 115 boð komu inn til hesi 

26 útboðini. Vert er at leggja til merkis, at bert 7 av teimum 26 útboðunum, ið vórðu 
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avgreidd umvegis keypsportalin, vórðu omanfyri 800 tús. kr., sum er kravið fyri at útboðið 

skal lýsast á keypsportalinum. 

 

Talva 4.3 vísir eitt yvirlit yvir øll útboðini á keypsportalinum í 2015. Keypt varð fyri góðar 10 

mió. kr. umvegis 27 útboð á keypsportalinum í 2015. Tilsamans 77 boð komu inn til hesi 27 

útboðini. Bert 4 av avgreiddu boðunum í 2015 vóru omanfyri 800 tús. kr., sum er kravið fyri 

at útboðið skal lýsast á keypsportalinum. 7 av útboðunum, sum vórðu løgd á keypsportalin í 

2015, vórðu av einari ella aðrari orsøk ikki avgreidd ella tikin aftur.  

 

Virksemið á keypsportalinum hevur sostatt verið minni í 2015 enn í 2014, og afturgongdin í 

virkseminum sær út til at halda fram í 2016, sí talvu 4.4, sum vísir, at fyrra hálvár í ár eru bert 

8 útboð løgd út á keypsportalin.  
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Talva 4.3: Útboð á keypsportalinum í 2015 

Heiti Útbjóðari Tilboð Tilboðsvinnari 

50 vanligar farteldur KT-Landsins 4 308.850 

125 teldur Landssjúkrahúsið 5 751.025 

Útgrevstur Landsverk 9 1.548.160 

Verkætlanarleiðari Gjaldstovan 
 

650.000 

Innbúgv TAKS 7 396.290 

Ráðgeving TAKS 3 490.000 

Grannskoðan Gjaldstovan 2 100.000 

Prenting o.a. av próvtøkuuppgávum Mentamálaráðið 3 92.260 

Grannskoðan av partafelag Vinnumálaráðið 
  Grannskoðan av partafelag Vinnumálaráðið 
  Grannskoðan av partafelag Vinnumálaráðið 
  Bitumen Landsverk 2 1.630.000 

Innbúgv Landsverk 5 292.685 

8x4 lastbilur Landsverk 4 1.415.514 

Innbúgv Landsverk 8 829.630 

50 vanligar farteldur KT-Landsins 3 347.250 

Reingerð á Skálatrøð TAKS 3 198.700 

Innbúgv Landsverk 
  15 Ultrabook Sjóvinnustýrið 3 112.350 

Frukt og grønt Landssjúkrahúsið 
  Skriva til nýggja heimasíðu Heilsufrøðiliga Starvstovan 3 54.000 

Kolonial v.m. Landssjúkrahúsið 
  Inkontinensvørur Landssjúkrahúsið 
  50 vanligar farteldur KT-Landsins 3 341.750 

Eftirlit við ársfrásøgnum Skráseting Føroya 3 74.500 

20 klænir klientar Hagstova Føroya 3 174.720 

Surface Pro 4 KT-Landsins 4 205.200 

Tilsamans   77 10.012.884 
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Talva 4.4 vísir útboðini á keypsportalinum fyrra hálvár 2016. 

 

Talva 4.4: Útboð á keypsportalinum fyrra hálvár 2016 

Heiti Útbjóðari Tilboð Tilboðsvinnari 

2 FRC-bátar Vørn 3 3.016.000 

Undangóðkenning av rakstri av LN Gjaldstovan 
  Grannskoðan  Føroya Tele 
 

470.000 

Bitumen Landsverk 
  Storage og servarar Landssjúkrahúsið 
  Innbúgv Landsverk 
  Salt til vetrarhald Landsverk 
  4x4 lastbilur Landsverk 
  Tilsamans   3 3.486.000 

 

 

Tilsamans 17 stjórnarráð og stovnar, umframt 1 alment partafelag3, eiga hesi 61 útboðini, 

sum vórðu boðin út á keypsportalinum frá 1. oktober 2013 til 30. juni 2016. Útboðini eru 

býtt soleiðis: 

 

 Landsverk   15 

 KT-landsins   10 

 Landssjúkrahúsið  9 

 Vinnumálaráðið  4 

 Skráseting Føroya  3 

 TAKS    3 

 Føroya Gjaldstova  3 

 Almannaverkið   2 

 Fíggjarmálaráðið  2 

 Mentamálaráðið  2 

 Fróðskaparsetrið  1 

 Løgmansskrivstovan  1 

 Strandfaraskip Landsins 1 

 Sjóvinnustýrið   1 

 Heilsufrøðiliga Starvstovan 1 

 Hagstova Føroya  1 

 Vørn    1 

 Føroya Tele   1 

 

                                                 
3 Tað verður ikki kravt í keypsrundskrivinum, at almenn partafeløg skulu leggja útboð á Keypsportalin. 
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7 av útboðunum í 2015 vórðu av einari ella aðrari orsøk ikki avgreidd ella tikin aftur. 

Uttanríkis- og vinnumálaráðið átti 3, Landssjúkrahúsið 3 og Landsverk 1 av útboðunum, 

sum ikki vórðu avgreidd í 2015. 

 

5. Tilboðsfyrispurningar 

 

Sambært punkt 4.1 í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum, kann tilboðsfyri-

spurningur verða nýttur sum keypsháttur, fyri keyp omanfyri 50.000 kr. og upp til 800.000 kr. 

Tá verður kravt, at tilboð skulu biðjast frá í minsta lagi tveimum veitarum.  

 

Tilboðsfyrispurningar verða ikki lýstir á keypsportalinum, men sambært punkt 9 í rund-

skrivinum um keyp av vørum og tænastum, skulu allir tilboðsfyrispurningar fráboðast keyps-

portalinum.  

 

Hóast keypsportalurin hevur mint stovnsleiðarar á at fráboða sínar tilboðsfyrispurningar til 

keypsportalin, so hevur tað gingið ógvuliga striltið við fráboðanunum. Endamálið við 

fráboðanunum er at savna royndir og hagtøl hjá landinum at bjóða út á einum stað, soleiðis 

at keypsportalurin kann brúka royndirnar at vegleiða stovnum og stovnsleiðarum í at seta 

upp tilboðsfyrispurningar. 

 

Fíggjarmálaráðið hevur tí sett seg í samband við onkrar størri stovnar hjá landinum, ið ikki 

hava verið so sjónligir á keypsportalinum, hvørki við útboðum ella við fráboðanum um 

tilboðsfyrispurningar. Eftir at hava tosað við stovnsleiðslurnar, m.a. á Strandfaraskipum 

Landsins, hevur Fíggjarmálaráðið fingið ta fatan, at hesir stovnar keypa inn undir rættiliga 

væl skipaðum kørmum. Stovnarnir eru avmarkaðir og trýstir játtanarliga, og eru tí noyddir at 

fáa sum mest burtur úr játtanini, við at keypa inn har teir fáa bíligastu tilboðini.  

 

Tað eru ofta roynd fólk, ið standa fyri innkeypinum, sum oftast ikki verða avgreidd skrivliga 

samsvarandi formligu krøvunum í keypsrundskrivinum. Ofta verða tilboðini bert avgreidd 

munnliga. Tí má ansast eftir, at formligu krøvini um tilboðsfyrispurningar ikki gerast ov 

stirvin og sostatt ein eyka byrða fyri tey starvsfólk hjá landinum, sum dagliga biðja um tilboð 

og keypa inn fyri skattakrónur borgarans.   

 

Formliga er ikki stórvegis munur á innihaldinum í tilboðsfyrispurningi og almennum útboði. 

Tað hevur tó týdning at gera sær greitt, at keyparin óbeinleiðis hevur undangóðkent 

veitararnar, tá ið keypt verður umvegis tilboðsfyrispurning, tí keyparin avgerð sjálvur, hvønn 

hann metir kann bjóða upp á vøruna ella tænastuna, tá ið hann sendir út tilboðs-

fyrispurningar.   
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6. Vekting og krøv 

 

Stóru avbjóðingarnar við almennu útboðunum og tilboðsfyrispurningunum hava víst seg at 

verið vekting, og at skilja ímillum vekting og krøv.  

 

Rundskrivið um keyp av vørum og tænastum leggur heilt týðiliga upp til, at stór vekt eigur at 

verða løgd á prísin. Víst verður til orðingarnar í rundskrivinum, bæði viðvíkjandi almennum 

útboði og tilboðsfyrispurningi, har tað stendur soleiðis: “Um tað ikki bert er prísurin, men 

eisini onnur viðurskifti, sum hava týdning fyri, hvat tilboð verður valt, eigur greitt at verða 

tilskilað, hvussu nógv ymsu viðurskiftini vekta í samlaðu metingini av tilboðnum.”  

 

Hóast stór vekt eigur at verða løgd á prísin, so merkir hetta ikki, at dygd og onnur viðurskifti 

ikki eisini kunnu hava stóran týdning fyri, hvør vinnur útboðið. Málið eigur altíð at vera at 

taka av besta tilboðnum til givnu treytirnar. Besta tilboðið er úrslitið av einari samlaðari 

meting, har mest møguligt fæst fyri peningin.  

 

Um onnur viðurskifti verða mett at hava stóran týdning, so eigur at virkast fyri, at hesi heldur 

verða tikin við sum krøv í útbjóðingini. Sum dømi um krøv kunnu nevnast veitingarfreist og 

ynsktir eginleikar. 

 

Tað hevur tó altíð stóran týdning, bæði tá ið tað snýr seg um vekting og tá ið tað snýr seg um 

krøv, at vektingin og krøvini eru objektiv. 

 

Í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum, og frágreiðingini um innkeyps- og 

útboðspolitikkin verður víst á stóra týdningin av, at partarnir hava skilt hvønn annan, áðrenn 

veitararnir fara í holt við at fyrireika tilboðið, tí tá slepst undan, at avgerðir verða tiknar á 

skeivum grundarlag, og at misskiljingar koma fram eftir, at avgerð er tikin um, hvør vann 

útboðið. Tí hevur tað stóran týdning, at veitarar fáa eina hóskandi freist at seta spurningar til 

innihaldið í tilboðsfyrispurninginum.  

 

7. Kærur 

 

Undir punkt 10 í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum er ásett, at stjórnarráðini 

hava ábyrgdina av, at stovnar fylgja rundskrivinum. Kærur, um at stovnar ikki fylgja 

ásetingunum, verða viðgjørdar av avvarðandi stjórnarráð. 

 

Tað eru bert komnar heilt fáa kærur síðan rundskrivið kom í gildi 1. oktober 2013. Kærurnar 

hava snúð seg um vekting, og serliga at prísirnir hava vektað ov lítið. Onkur hevur eisini kært 

um, at málið ikki altíð hevur verið á føroyskum, hóast tað er eitt krav í rundskrivinum, at 

málið skal vera føroyskt.  
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Tað skal í hesum sambandi viðmerkjast, at ónøgdir veitarar møguliga halda seg aftur við at 

kæra, tí teir óttast fyri, at hetta kann skaða teirra møguleikar frameftir. 

 

8. Vegleiðingar og ráðgeving 

 

Samsvarandi punkt 7 í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum, so er skipað eitt 

toymi við fólki, ið hava drúgvar royndir at bjóða út vørur og tænastur, sum skal vegleiða um 

keyp og útboðshættir. Toymið skal eisini gera tilmæli viðvíkjandi fyrispurningum um 

undantøk. Toymið telur 10 persónar. 

 

Tað hava ikki verið løgd nógv mál fyri toymið, sum hevur havt nakrar fáar fundir. Tað hevur 

eisini víst seg at verið rættiliga tungt at skipa og savna vegleiðingina í eitt so stórt toymið, har 

einstøku toymislimirnir sita spjaddir runt í stjórnarráðum, stovnum hjá landinum og 

Vinnuhúsinum. 

 

Fíggjarmálaráðið hevur tí staðið fyri meginpartinum av vegleiðingini og ráðgevingini í 

sambandi við tilboðsfyrispurningar og útboð.        

 

 

9. Dagføringar av rundskrivinum 

 

Í ársfrágreiðingini 2014 varð mælt til at gera soljóðandi tillagingar og dagføringar í 

rundskrivinum og keypsportalinum:   

 

1. Flestu útboðini á keypsportalinum liggja væl undir 800.000 kr., sum er markið fyri at 

útboð skal bjóðast út umvegis Keypsportalin. Tí verður mælt til at lækka markið fyri 

útboð á keypsportalinum niður á 250.000 kr. 

2. Mælt verður somuleiðis til at lækka undantakið fyri KT-veitingar frá 800.000 kr. 

niður á 250.000 kr., soleiðis at rundskrivið frameftir verður galdandi fyri KT-

veitingar, har virðið á sáttmálunum er omanfyri 250.000 kr. 

3. Rundskrivið leggur upp til, at stór vekt eigur at verða løgd á prísin. Mælt verður tí til 

at áseta í rundskrivinum, at prísurin skal vekta í minsta lagi 50%, og at eingi einstøk 

viðurskifti kunnu vekta minni enn 5%.     

4. Mælt verður til at eggja kommunum at nýta keypsportalin, eins og byggiverkætlanir 

landsins eisini eiga at verða bodnar út umvegis keypsportalin.  

 

Landsstýrið hevur viðgjørt tilmælini og frá 1. august 2016 er rundskrivið og keypsportalurin 

tillagað við soljóðandi dagføringum: 
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1. Markið fyri at bjóða út á keypsportalinum er lækkað úr 800.000 kr. niður á 500.000 

kr. 

2. Undantakið fyri KT-veitingar er lækkað úr 800.000 kr. niður á 500.000 kr., soleiðis at 

rundskrivið frameftir verður galdandi fyri KT-veitingar, har virðið á sáttmálunum er 

omanfyri 500.000 kr. 

3. Prísurin skal vekta í minsta lagi 50%, tá ið landið biður um tilboð ella bjóðar út vørur 

og tænastur á keypsportalinum, og eingi einstøk viðurskifti kunnu vekta minni enn 

5%.     

4. Í dagførda rundskrivinum verða kommunur og almennar byggiverkætlanir eisini 

bodnar at brúka keypsportalin hjá landinum. Sostatt kann keypsportalurin nú nýtast 

av munandi fleiri brúkarum. 

 

10. Tilmæli um tillagingar í rundskrivi og keypsportali 

 

Mett verður, at landið keypir fyri omanfyri 600 mió. kr. árliga í vørum og tænastum, sum 

kunnu bjóðast út á privatu vøru- og tænastumarknaðunum. Hvussu stórur partur av 

keypinum, verður boðin út, vita vit ikki, tí stórur partur av keypinum, har biðið verður um 

tilboð frá einum ella fleiri veitarum verður ikki skrásett nakra staðni. Ofta verður hetta gjørt 

munnliga av royndum keyparum.  

 

Á keypsportalinum sæst ógvuliga lítið aftur av samlaða árliga keypinum hjá landinum. Í 2014 

vórðu keyptar fyri næstan 23 mió. kr., í 2015 fyri góðar 10 mió. kr. og higartil í ár hevur 

virksemið á keypsportalinum verið væl lægri enn somu tíð í fjør.  

 

Tað er als ikki nøktandi, at bert 4% av árliga keypinum av vørum og tænastum hjá landinum, 

sum eru egnaði at verða boðin út á privatu vøru- og tænastumarknaðunum, síggjast aftur á 

keypsportalinum. 

 

Um virksemið við keypsportalinum skal halda fram, so mugu tiltøk setast í verk.  

 

Dagføringarnar av rundskrivinum, har markið fyri at bjóða út verður lækkað niður á 500.000 

kr. samstundis sum kommunur og byggiverkætlanir nú eisini verða bodnar at nýta 

keypsportalin, eigur at økja um virksemið á keypsportalinum, men hetta er neyvan nóg 

mikið, tí ein rættiliga stórur partur at innkeypinum hjá landinum, eru keyp, sum liggja millum 

50.000 og 500.000 kr. Hesi keyp verða ikki boðin út á keypsportalinum. 
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Mælt verður tí til: 

 

 At Gjaldstovan setir meira orku av og raðfestir virksemið á keypsportalinum hægri. 

Tað er eingin, sum veruliga tekur sær av og følir ábyrgd av keypsportalinum í dag. 

Umsitingarliga liggur keypsportalurin hjá Gjaldstovuni, men tann einasta umsitingin 

Gjaldstovan hevur av keypsportalinum er at leggja útboð á keypsportalin, tá ið 

Fíggjarmálaráðið hevur góðkent útboðið. Fíggjarmálaráðið eigur ikki at hava nakað 

við dagligu umsitingina av keypsportalinum at gera, tí tað er ikki ein ráðsuppgáva at 

taka sær av slíkari umsiting. Gjaldstovan eigur at seta meiri orku av til keypsportalin, 

har málið er at gera keypsportalin til ein marknað til alt keyp hjá landinum omanfyri 

50.000 kr.  

 At almenn innkeyp verða á skránni á regluligu landsstýrisfundunum, har landsstýris-

kvinnan mánaðar- ella kvartalsliga leggur fram frágreiðing um innkeypini omanfyri 

50.000 kr. á hvørjum einstøkum málsøki. 

 At stovnsleiðarar fáa álagt av avvarðandi landsstýrisfólki, at tilboðsfyrispurningar 

omanfyri 50.000 kr., skulu sendast út umvegis keypsportalin. 

 At tað verður møguligt at varskógva í trúnaði til keypsportalin, um varskógvarin er 

vitandi um, at stovnsleiðarar ikki fylgja keypsrundskrivinum og almenna keypspoli-

tikkinum. Keypsportalurin letur síðan varskógvanina víðari til avvarðandi landsstýris-

fólk, sum tekur málið upp við viðkomandi stovnsleiðara. 

 At Landsgrannskoðanin hevur eitt vakið eftirlit við, at stovnar og ráð halda ásetingar-

nar í rundskrivinum um keyp av vørum og tænastum 

  

 

 


