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Uppskot
til
eykajáttanarløgtingslóg
fyri september 2018

Løgtingið

§ 11. Heilsumál
A. Yvirlit
Játtanar yvirlit
Tús. kr.

Netto

Útreiðsluætlan ...............................................
Løgu ætlan

17.000
-

Heilsumál
11.20.3. Sjúkrahúsverkið...............................................

Útreiðslur

Inntøkur

17.000
-

-

17.000
17.000

-

B. Játtanir
Útr.

Innt.
- Tús. kr. -

11.20.3. Sjúkrahúsverkið
20.3.04. Landssjúkrahúsið (Rakstrarj.)

J:
EYJ:

672.042
17.000

-

Viðmerkingar
Uppskotssetararnir skjóta upp at játta 17 mió. kr. í eykajáttan til raksturin av Landssjúkrahúsinum.
Endamálið er at tryggja, at verandi virksemi kann halda fram ótarnað og at ikki skal vera neyðugt at
útseta viðgerðir til komandi ár. Hetta er galdandi fyri allar viðgerðir, bæði heima og uttanlands.
Landsstýrismaðurin hevur í sambandi við umbøn um eykajáttan við fíggjarnevndarskjali 7. juni 2018
og aftur í svari upp á § 52a fyrispurning 4. juli 2018 boðað frá, at Landssjúkrahúsinum vantar 21
mió.kr. til halda uppi verandi rakstri á Landssjúkrahúsinum, so hesin ótarnaður kann halda fram árið
út. Av hesum 21 mió. hevur Fíggjarnevndin við fíggjarnevndarskjali játtað 7 mió. til eina bráðkomna
rokning. Eftir skuldu verið 14 mió, sum resta í at fáa hildið verandi viðgerðarstøði á LS. Men í
munnligum fyrispurningi nýliga hevur landsstýrismaðurin boðað frá, at tørvurin ikki er 14 mió. kr,
men 17 mió. kr.
Landssjúkrahúsið verður av flestum mett at vera flaggskipið í føroyska vælferðarsamfelagnum.
Uppskotssetararnir halda tað vera óforsvarligt at lata politiskan illvilja vera orsøk til, at
Landssjúkrahúsið ikki fær røkt sína aðaluppgávu til fulnar og letur sjúklingar líða vegna vantandi
viðgerð. Nóg mikið av peningi er í samfelagnum og í landskassanum at tryggja viðgerð til allar
sjúklingar, og eiga vit ikki at lata spariknívin skera so djúpt, at sjúk fólk ikki fáa viðgerð.
Uppskotssetararnir undrast á, at hendan samgongan, sum prýðir seg við samhugi við teimum illa
støddu, kann liva við, at Landssjúkrahúsið nú í longri tíð ikki hevur kunnað veitt øllum sjúklingum
viðgerð vegna vantandi peningaliga játtan.
Fyri at koma óneyðuga dráli samgongunnar til lívs, verður skotið upp beinanvegin at játta
Landssjúkrahúsinum 17 mió. kr. Hetta fer sambært landsstýrismanninum at tryggja øllum
sjúkraviðgerð, sum hava tørv á henni.
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