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Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a
Fyrispurningur um stjóraviðurskiftini á Klaksvíkar Sjúkrahúsi settur landsstýrismanninum í
heilsu- og innlendismálum, Sirið Stenberg, (at svara skrivliga eftir TS § 52a)
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?

Viðmerkingar:
Fyrst í januar mánað í 2019 frættist í miðlunum, at stjórinum á Klaksvíkar Sjúkrahúsi í gjøgnum 35
ár hevði vent sær til landsstýrismannin í heilsu- og innlendismálum og biðið hendan um at loysa seg
úr starvi sínum til várs. Hetta hendi hálvtannað ár eftir, at landsstýrismaðurin annars í tíðindaskrivi,
við yvirskriftini ”Sjúkrahúsverkið verður nú skipað sum ein organisatión”, greiddi frá, at føroyska
sjúkrahúsverkið nú skuldi virka sum ein eind, og at hon hevði tikið avgerð um, at tað framyvir
skuldi vera ein leiðsla fyri alt tað føroyska sjúkhúsverkið, og at sjúkrahússtjórin fyri
Landssjúkrahúsið skuldi verða forstjóri fyri alt. Síðani tá hava fólk í Klaksvík og norðoyggjum sum
heild kent seg ótrygg við viðurskiftini og leiðslustrukturin, tí eingin ordiliga veit, hvar veruliga
valdið yvir Klaksvíkar Sjúkrahúsi sum heild liggur, og nú stjóraviðurskifti á sama hátt liggja
ósvaraði, verða omanfyristandandi spurningar hervið settir landsstýrismanninum í heilsu- og
innlendismálum.
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