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løgtingsmáli nr. 31/2019: Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri november 2019-3 
 

Sirið Stenberg, Bjørt Samuelsen, Høgni Hoydal, Kristina Háfoss, Beinta Løwe Jacobsen og Hervør 

Pálsdóttir, løgtingsmenn, løgdu uppskotið fram 4. november 2019 og eftir 1. viðgerð 12. november, 

er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 15. og 25. november. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í heilsumálum saman við 

Fólkaheilsuráðnum og við landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen, Kristin Michelsen og Ruth 

Vang) tekur ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

Meirilutin hevur ymsar viðmerkingar. 

 

Magnus Rasmussen, Jákup Mikkelsen, Bill Justinussen og Kristin Michelsen hava hesar 

viðmerkingar: 

Neyðugt er við fyribyrgjandi tiltøkum á heilsuøkinum. 

Seinastu trý árini hevur játtanin til Fólkaheilsuráðið staðið í stað og framskrivaða uppskotið fyri 

2020 vísir tí umleið somu játtan. Nýggja samgongan ynskir at raðfesta upplýsing og fyribyrging, og 

í broytingaruppskotinum til fíggjarlógina fyri 2020 hevur landsstýrismaðurin í heilsumálum uppskot 

um at økja játtanina til Fólkaheilsuráðið við 500 tús. kr. 

Tí halda vit ikki at tað, at veita eina eykajáttan nú desember er nærum hálvrunnin, er nøkur skilagóð 

loysn, tí árið í veruleikanum er farið. 

 

Ruth Vang hevur hesar viðmerkingar: 

Ruth Vang er samd við minnilutanum um týdningin av verkætlanini Heilsuframi og tekur fult undir 

við, at játtan verður sett á fíggjarlógina fyri 2020. Tikið verður tó ikki undir við at játta pening í 

eykajáttan til nýtt virksemi fáar dagar, áðrenn fíggjarárið er liðugt. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Aksel V. Johannesen og Kristina Háfoss) vísir á, at vit av royndum vita, at fleiri av 

teimum lívsstílssjúkum, sum fólk í okkara samfelag stríðast við, kunnu fyribyrgjast. Gransking 

hevur eisini staðfest hetta. Millum annað ber til í ávísum førum at fyribyrgja diabetes, og eisini at 

útseta, at sjúkan brýtur út, um sett verður inn við skipaðum rørslutilboði og m.a. kostvegleiðing.   



Okkara heilsuverk er í stóran mun eitt viðgerðarverk, og viðgerð verður eisini altíð neyðug. Tað er 

neyðugt, at vit í nógv størri mun leggja dent á heilsufremjing og fyribyrging.  

Við at játta pening til verkætlanina Heilsuframa er ætlanin, at fólk skulu fáa betri heilsu og 

lívsgóðsku. Harumframt vil ein tílík verkætlan sum frá líður minka um og halda 

heilivágsútreiðslum, heilsuútreiðslum og t.d. peningi til sjúkrameldingar niðri.  

Tíverri hevur landsstýrið ikki valt at raðfesta játtan til hesa verkætlan á fíggjarlógini fyri 2020.  

Vit mæla til, at játtan verður sett av á fíggjarlógini fyri 2020. 

Fyri at farast kann undir verkætlanina longu nú í desember mánaða er umráðandi, at hetta uppskotið 

verður samtykt. 

Hesin minnilutin tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 16. desember 2019 
 

 

 

Magnus Rasmussen  Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen  

formaður   næstformaður 

 

 

 

 Kristin Michelsen  Bill Justinussen  Kristina Háfoss 

 

 

 

Ruth Vang 


