
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 27. oktober 2016 

Býráðsfundur nr. 10/2016 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2016 tann 27. oktober kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 20. oktober 2016 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Magnus S. Midjord 
Sigga Óladóttir Joensen 

Sigurð S. Simonsen 
Dánjal Vang 
Petur Abrahamsen 
Símun Jákup Eliassen 
Árant Berjastein 
Jann N. Toftegaard 
 
Símun Jákup Eliassen møtti á fundi sum varalimur á lista B  fyri Eyðun á Lakjuni, sum boðað hevur frá 
við telduposti, dagfestum 25. Oktober 2016 at hann er burturstaddur uttanlanda og tessvegna ikki 
hevur møguleika at møta. 1. Varalimur Atli Larsen er somuleiðis ikki tøkur til fundin. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
 
Mál nr. 68/2016.  
 
2. viðgerð av uppskoti til broytan av kommunustýrisskipanini fyri Fuglafjarðar kommunu. 
 
Fyrisitingin hevur við skrivi, dagfestum 30. september 2016 heitt á býráðið um at gera broytingar í  
kommunustýrisskipanina fyri Fuglafjarðar kommunu fyri 7. Part “samsýningar vm”. § 34, serliga við 
atliti til 1. og 2. petti, sum lýsir samsýning og eftirløn til borgarstjóra og 10. og 11 petti um 
samsýningar til nevndarformenn og nevndarlimir. 
 
Sambært galdandi kommunustýrisskipan, sum sett varð í gildi frá 01. juli 2001 at rokna so fær 
borgarstjórin samsýning og eftirløn eftir somu reglum sum landsstýrismaður, hetta vísandi § 1, stk. 2 í 
LL nr.10 frá 08. januar 1993 við seinni broytingum. Henda LL er farin úr gildi. 
 
Sambært nýggjari løgtingslóg nr. 71 frá 18. mai 2014 um samsýning og eftirløn til landsstýrismenn, 
so er tann broyting í vísandi til § 1, stk. 7, at landsstýrismaður fær 15% í eftirlønargjaldi, somuleiðis 
sum lønin sambært § 1 110% av lønarflokki 40 í tænastumannasáttmálanum. 
 
Sostatt fær landsstýrismaður, sum sitið hevur í 8 ár ikki sum fyrr fulla tænastumannpensjón 60% av 
lønini, tá ið viðkomandi kemur til eftirlønaraldur.  
 
Broytingin í kommunustýrisskipanini kemur at bera við sær, at borgarstjórin fær í fulltíðarstarvi sínum 
samsýning ájavnt við 37. lønarflokk sambært sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og 
Tænastumannafelag Landsins, og at tað í hesum sambandi verður víst til § 10, stk. 2 4) í kunngerð 
nr. 93 frá 09. september 2014 um samsýning o.a. sambært løgtingslóg nr. 87 frá 17. Mai 2000 um 
kommunustýri við seinni broytingum. 
 
Tá ið borgarstjóri fer frá vegna aldur fær hann eftirløn eftir reglum í § 14 1) og 2) í kunngerð nr. 93 
frá 09. september 2014 um samsýningar sambært kommunustýrislógini fær hann eftirløn, sum er 
15% av av samsýningini sambært 37. Lønarflokki í tænastumannasáttmálanum. 
 
Eisini verður teksturin sambært § 34, 7. petti um borðfæ strokin, sí annars nýggju lógina um 

landsstýrismenn, har tað í § 1, stk. 3 stendur, at endurgoldið verður móti kvittanum upp til kr. 
10.000,00 pr. mánaða fyri híusaleigu, el og hita. 
 
Mælt verður til, at broytingin kemur í gildi 01. januar 2017. 
 
Tað skal verða upplýst, at uppskotið til broytingina er sent løgfrøðingi kommununar til møguligar 
viðmerkingar/broytingar, og kemur hann við sínum uppriti í vikuskiftinum. Hetta upprit fyriliggur og er 
sent býráðslimum við telduposti 03. oktober 2016. 
 



Aftrat omanfyri nevndu broytingum, so verða upphæddirnar til nevndarformenn og nevndarlimir 
stroknar, við tað at hesar eru ásettar samsvarandi kunngerð fyri føstu nevndirnar, meðan limir í 
øðrum nevndum eftir § 36 í kommunulógini verða veittar samsvarandi galdandi fundartakstum. 
 
Málið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi 06. oktober 2016 og varð samtykt varð at taka undir við 
uppskotinum frá fyrisitingini til broytingar í § 34 um samsýningar, eftirlønir vm., og at beina málið til 
2. viðgerð á komandi býráðsfundi (9-0). Við tað at broytinmgarnar skulu hava 2 viðgerðir, so skulu í 
minsta lagi verða 14 dagar ímillum viðgerðirnar. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at góðkenna uppskotið frá fyrisitingini til broytingar í  ”Kommunustýriskipanina fyri 
Fuglafjarðar kommunu” við 2. viðgerð. Talan er um § 34 um samsýningar, eftirlønir vm. (9-0). 
 
Mál nr. 69/2016. 
 
Umsókn frá KJ Hydraulik um byggiloyvi á Kambsdali. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Kanjon, har felagið vegna KJ Hydraulik á Kambsdali 
søkja um byggiloyvi til nýggja høll oman fyri verandi smiðjubygning á matr. nr. 871bh á Kambsdali. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundum í vinnunevndini og  teknisku nevndini, og mæar nevndirnar 
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til bygging sambært fyriliggjandi tekningum, soleiðis at 
ásetingarnar í KBB 99 verða fylgdar. 

 
Avgerð: 
Tilmælini frá vinnu- og teknisku nevnddunum vórðu samtykt. (9-0). 
 

 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.30. 
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