Dagf. 9. november 2016
HIMR. J. nr. 16/01224
Sirið Stenberg
landsstýriskvinna

Svar
upp á
fyrispurning nr. 14/2016 eftir § 52a í tingskipanini um leiðslubygnað og tilbúgving á Klaksvíkar
sjúkrahúsi frá Bjørn Kalsø, løgtingsmanni

Spurningurin var soljóðandi:
1. Verður arbeitt við ætlanum um at broyta leiðslubygnaðin á Klaksvíkar Sjúkrahúsi?
2. Um svarið er játtandi til spurning 1 – hvør verður so framtíðar leiðslubygnaðurin á Klaksvíkar
Sjúkrahúsi? Verður talan um sjálvstøðuga leiðslu á staðnum, ella verður arbeitt við øðrum loysnum –
eitt nú einari felags leiðslu fyri øll trý sjúkrahúsini?
3. Verður arbeitt við at skerja tilbúgvingina á Klaksvíkar Sjúkrahúsi í samsvari við tilmælini í
Menningarætlanini fyri sjúkrahúsverkið?
4. Hvør er orsøkin til, at eingin játtan er til íløgur á Klaksvíkar Sjúkrahúsi í 2017?
Svar:
Til nr. 1, 2 og 3
Menningarætlanin fyri sjúkrahúsverkið varð handað landsstýriskvinnuni í juni í ár. Í ætlanini eru 25
tilmælir – harímillum eitt tilmæli um eina felags leiðslu fyri sjúkrahúsverkið og eitt um at dagføra
tilbúgvingina á Klaksvíkar sjúkrahúsi, eftir at Eysturoyartunnulin er liðugur 2019.
Eftir at menningarætlanin varð handað, hevur hon verið viðgjørd – og verður enn viðgjørd –
saman við politiska fylgibólkinum har umboð eru fyri allar flokkarnar á Løgtingi. Eisini er ætlanin at
leggja ætlanina fram til aðalorðaskifti í ár. Tí er politisk støða ikki tikin til tey ítøkiligu tilmælini um
leiðslu og tilbúgving, sum spyrjarin vísir til í sínum spurningum.
Til nr. 4
Seinastu árini eru íløgur gjørdar á Klaksvíkar sjúkrahúsi. Tað eru 22,6 mió. kr. brúktar til íløgujáttan til
Klaksvíkar sjúkrahús frá 2010 fram til 2016. Millum annað verður í 2016 eitt munagott átak gjørt við at
byggja eina ambulatoriugongd, ið er um at verða liðug.
Harafturat er upphædd av felags viðlíkahaldspuljuni hjá Landsverk nýtt til viðlíkahald av Klaksvíkar
sjúkrahúsi. Løgukarmurin hjá landinum er tepur, og orsakað av tepru fíggjarkørmunum, hevur rúm ikki
verið fyri at raðfesta hesa løgujáttanina í 2017.
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