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Góðu fíggjarnevndarlimir 

Í sambandi við fíggjarlógina fyri 2020 heita vit á Fíggjarnevnd Løgtingsins um at endurskoða 

játtanina til kanningarstovuna hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovu.  

Thetis er ein kanningarstova, sum ger mikrobiologiskar, kemiskar og patologiskar kanningar. Til 

dømis vatnkanningar hjá kommunum og matvørukanningar hjá føroysku ali- og fiskivinnuni. 

Síðan Thetis kom á marknaðin í 2016, hevur kanningarstovan fingið stóran part av føroyska 

marknaðinum. Tað hevur havt við sær, at virksemið hjá HFS er minkað. HFS er einasti 

kappingarneyti hjá Thetis, men kortini er játtanin til HFS tann sama.Í hesum yvirlitinum sæst, at 

HFS stendur til at fáa somu játtan í 2020 sum undanfarin ár. 

At Thetis hevur fingið ein stóran part av uppgávunum hjá HFS, kunnu vit prógva, tí vit hava bjóðað 

upp á somu uppgávur sum tey, og vit hava fingið uppgávurnar. Talan er um uppgávur í 

milliónaklassanum. 

Í yvirlitinum sæst játtanin til deildina, sum er í beinleiðis kapping við Thetis. 

Teirra (HFS) samlaðu útreiðslur á kanningarstovuni hækka enntá úr 13,174 milliónum í 2019 upp í 

13,357 milliónir í 2020. 

Mikrobiologiska deild 3,407 milliónir 

Kemiska deild 5,058 milliónir 

og nú eisini Patologiska deild 3,638 milliónir 

Sambært heimasíðuni arbeiða 24 fólk á hesum trimum deildunum. Hjá Thetis starvast 4 fólk. 

Umsetningurin hjá okkum verður væntandi 4 milliónir í 2019. Vit hava gjørt íløgur fyri 500.000 

krónur í ár. Siga vit, at vit eru 20 prosent bíligari í miðal enn HFS, merkir tað, at marknaðurin er 

minkaður 5 milliónir hjá HFS. 

Er játtanin tann sama, merkir tað eisini, at útboð í framtíðini eru ikki undir vanligum 

kappingartreytum. HFS fer at kunna bjóða lægri prís, tí at 1. januar fáa tey eitt inngjald upp á 13,5 

milliónir krónur. 
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Stjórin á Heilsufrøðiligu Starvsstovu hevur í novembur 2018 verið í miðlunum og kært sína neyð, at 

virkir ikki fáa løggilding vegna væntandi arbeiðsorku hjá HFS. Ein máti er at útbjóða uppgávur á 

kanningarstovuni og flyta hesi dugnaligu starvsfólkini á aðrar eftirlitsuppgávur. Hóast Thetis hevur 

bjóða seg fram til tað, eru ongar uppgávur komnar. 

Hetta er sera álvarsamt. Vinnan hevur í fleiri ár ynskt kapping á økinum. Nú tá ið kapping er má 

kappingin vera verulig. 

Leggjast kann aftrat, at bæði í núverandi samgonguskjalinum stendur: Har tað verður mett møguligt 

og skynsamt, fær privata vinnan møguleika at bjóða upp á almennar tænastuveitingar, har tað kann 

gerast við fyrimuni fyri brúkaran, fíggjarliga og tænastuliga. og samgonguskjalið hjá undanfarnu 

samgonguni og fyrrverandi samgonguskjalinum (2015-2019): Alment og privat eru fortreytir fyri 

hvørjum øðrum. Stuðlast skal undir privat framtakssemi, íverkseting og nýmenning. Tað privata 

skal innan ávís øki kunna bjóða seg fram at loysa nakrar tænastur hjá tí almenna í tann mun, tað er 

bíligari og betri. 

Tí er upplagt at gera neyðugu broytingar soleiðis, at privata vinnan kann kappast á jøvnum føti. 
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