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upp á 
 

 

fyrispurningur nr. 56/2018 eftir § 52a í tingskipanini um stjóraviðurskiftini á Klaksvíkar Sjúkrahúsi 

frá Jákup Mikkelsen, løgtingsmanni 

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

1. Hevur landsstýrismaðurin søkt eftir nýggjum stjóra til Klaksvíkar Sjúkrahús? 

2. Um ikki, nær ætlar landsstýrismaðurin at søkja eftir nýggjum stjóra til Klaksvíkar Sjúkrahús? 

3. Hevur landsstýrismaðurin svarað núverandi stjóra á Klaksvíkar Sjúkrahúsi, upp á hansara 

umbøn um at vera loystur úr starvi? 

4. Um játtandi, nær er so avtalað, at núverandi stjóri á Klaksvíkar Sjúkrahúsi ætlandi skal fara úr 

stjórastarvinum? 

5. Metir landsstýrismaðurin tað vera skilagott, um tað evt. verður eitt ávíst yvirlapp í millum, nær 

starvsetanin hjá nýggja stjóranum tekur við, og tíðspunktið tá verandi stjórin fer frá, soleiðis at 

ein ávís yvirlevering í millum nýggja og fráfarandi stjóran kann verða framd? 

6. Ætlar landsstýrismaðurin at skipa fyri einum tílíkum yvirlappi? 

7. Hvat verður starvsheitið hjá nýggja stjóranum á Klaksvíkar Sjúkrahúsi? 

 

 

1. Hevur landsstýrismaðurin søkt eftir nýggjum stjóra til Klaksvíkar Sjúkrahús? 

 

Landsstýrismaðurin hevur ikki søkt eftir nýggjum stjóra til Klaksvíkar Sjúkrahús enn. Vit hava verið 

í eini tilgongd, har vit hava umrøtt málið við sjúkrahússtjórarnar og eru nú í fer við at fáa lýsingarnar 

út. 

 

2. Um ikki, nær ætlar landsstýrismaðurin at søkja eftir nýggjum stjóra til Klaksvíkar 

Sjúkrahús? 

 

Landsstýrismaðurin hevur ætlanir um at lýsa eftir nýggjum sjúkrahússtjóra til Klaksvíkar Sjúkrahús 

í næstum. 



 

3. Hevur landsstýrismaðurin svarað núverandi stjóra á Klaksvíkar Sjúkrahúsi, upp á hansara 

umbøn um at vera loystur úr starvi? 

 

Núverandi stjóri á Klaksvíkar Sjúkrahúsi hevur fingið svar upp á umbøn sína um at verða loystur úr starvi. 

 

4. Um játtandi, nær er so avtalað, at núverandi stjóra á Klaksvíkar Sjúkrahúsi ætlandi skal 

fara úr stjórastarvinum? 

 

Avtalað er við núverandi stjóra á Klaksvíkar Sjúkrahúsi, at hann fer úr starvinum tann 1. juni 2019, har vunnin 

frítíð verður hildin, áðrenn hann gevst í starvinum. Sostatt verður seinasti arbeiðsdagur hjá núverandi stjóra 

tann 28. apríl 2019. 

 

5. Metir landsstýrismaðurin tað vera skilagott, um tað evt. verður eitt ávíst yvirlapp í millum, 

nær starvsetanin hjá nýggja stjóranum tekur við, og tíðspunktið tá verandi stjórin fer frá, 

soleiðis at ein ávís yvirlevering í millum nýggja og fráfarandi stjóran kann verða framd? 

 

Sjálvandi hevði tað verið skilagott, um ein ávís yvirlevering kundi verið framd millum nýggja og fráfarandi 

stjóran. Núverandi stjóri er formelt í starvi fram til 1. juni 2019, so møguliga fer at bera til at skipa slíka 

yvirlevering. Hinvegin, so hevur Klaksvíkar Sjúkrahús havt ein dugnaligan varastjóra í starvi síðani oktober 

2015, sum eisini hevur stóran kunnleika til raksturin av Klaksvíkar Sjúkrahúsi, og sum uttan iva megnar at seta 

ein nýggjan stjóra inn í viðurskiftini. 

 

6. Ætlar landsstýrismaðurin at skipa fyri einum tílíkum yvirlappi? 

 

Sum nevnt í svarinum til spurning 5, so vónar landsstýriskvinnan, at tað ber til at skipa stjóraskiftið, soleiðis 

at hesi umskarast. Men ber tað ikki til, so hevur landsstýrismaðurin álit á, at varastjórin megnar uppgávuna. 

 

7. Hvat verður starvsheitið hjá nýggja stjóranum á Klaksvíkar Sjúkrahúsi? 

 

Starvsheitið hjá nýggja stjóranum á Klaksvíkar Sjúkrahúsi verður óbroytt. 

 

 

 

 

Heilsu- og innlendismálaráðið, 12. mars 2019 
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