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Gerðabók býráðsins 
Fundardagur: 28. januar 2010 
Býráðsfundur nr. 01/2010 
Borgarstjóri Sigurð S. Simonsen 
Fundarskrivari Marin Sólheim Thomsen 
  
 
Ár 2010 tann 28. januar  kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í 
býráðssalinum, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 
21. januar 2010 um innkalling til fundar.  
 
Møtt vórðu: 
Sigurð S. Simonsen 
Dánjal Vang 
Gordon M. Petersen 
Kristina Toftegaard Larsen 
Bjørghild Arnholdtsdóttir 
Eyðun á Lakjuni 
 
Jann N. Toftegaard kundi ikki møta og hevði tí boðað Gordon M. 
Petersen til býráðsfundar. 
Elisabeth D. Eldevig Olsen, Petur Abrahamsen og Magnus Midjord, 
hava boðað borgarstjóranum frá, at tey hava forfall og tí ikki kunnu 
møta á fundinum. 
 
Skrivari:   Marin Sólheim Thomsen, fíggjarleiðari 
 
Mál nr. 01/2010.  
 
Mál viðv. góðkenning av roknskapi og 
grannskoðarafrágreiðing fyri Fuglafjarðar bókasavn 2009. 
 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá P/F 
Grannskoðaravirkinum INPACT, dagfest 21. januar 2010 saman við 
grannskoðaðum roknskapi og grannskoðarafrágreiðing fyri 
Fuglafjarðar bókasavn fyri 2009. 
 
Roknskapurin vísir, at samlaðu útreiðslurnar hava verið kr. 
692.438,00 móti mettum kr. 659.888,00. Sostatt eru kr. 32.550,00 
meir nýttar enn mett. Lønirnar hava verið kr. 37.479,00 lægri enn 
mett, hetta kemst av, at bókavørðurin hevur arbeitt niðursetta tíð ¾  
og avloysarar hava røkt hin  ¼ ella 10 tíma viku, somuleiðis sum  
bókavørður uttan útbúgving hevur røkt starvið í 2009. 
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Stutt eftir at starvið varð sett av fyribils bókavørði ynskti hon at verða 
sett niður í tíð. Soleiðis hevur starvið í størri mun enn vanligt verið 
røkt av avloysarum. 
 
Húsaútreiðslurnar hava verið kr. 74.990,00 hægri enn mett, 
bókakeyp og innbinding kr. 7.228,00 lægri enn mett. Aðrar útreiðslur 
hava verið kr. 1.829,00 hægri enn mett.  
 
Inntøkurnar hava verið kr. 192.000,00 í Landskassastuðli meðan 
kommunan hevur borðið restina av kostnaðinum, t.e. 497.457,00.  
 
Bókasavnslógin heimilar upp til 40% í stuðli av eini góðkendari 
rakstrarætlan. Stuðulin verður inntøkuførdur tað árið, hann er 
játtaður, eftir rakstrarætlanini fyri árið eftir. T.v.s. at rakstrarstuðulin 
sum er inntøkuførdur í 2009 er grundaður á rakstrarætlanina fyri 
2010. Samb. rakstrarætlanina fyri 2010 verður roknað við einum 
kostnaði upp á kr. 659.136,00 at reka bókasavnið. 
 
Soleiðis skuldi Landskassastuðulin verði kr. 263.655, men samb. skriv 
frá Føroya Landsbókasavni dagf. 16. juli 2008, verða bert kr. 460.000 
góðkendar sum útgjaldsgrundarlag, sum so gevur kommununi kr. 
192.000,00.  
 
Roknskapurin 2009 vísir, at kr. 71.655,00 resta í Landskassastuðli, 
um talan varð um 40%, so býtið 60>40% er ikki í lagi. Sambært 
roknskapinum er hetta 71,9>28,1%. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini tann 20. 
januar 2010, og mælir nevndin býráðnum til at góðkenna 
roknskapin fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2009 uttan viðmerkingar. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við mentamálanevndini og góðkenna 
roknskapin og grannskoðarafrágreiðingina fyri Fuglafjarðar 
bókasavn fyri árið 2009. (6-0)  
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Mál nr. 02/2010.  
 
Mál viðv. umsókn frá ÍF kappróður um at leingja loyvið til 
pylsusølu. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Íf kappróðri, dagf. 
17. desember 2009, har søkt verður um at framleingja pylsusøluloyvið 
í eitt 2 ára skeið. 
 
Avgerð: 
Býráðið mælir til at pylsusøluloyvið verður longt í 2 ár til 01. januar 
2012, eftir teimum treytum sum annars eru galdandi fyri tílík loyvir. 
(6-0) 
 
 
 
Bókin lisin og fundur lokin kl. 17,30. 
 
 
 
Dánjal Vang 
 
 
Gordon M. Petersen 
 
 
Kristina Toftegaard Larsen 
 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Bjørghild Arnholdtsdóttir 
 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
 
 
Skrivari: 
 
 
Marin S. Thomsen 
 
 


