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Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 29. november 2007 
Býráðsfundur nr. 13/2007 
Borgarstjóri Sigurð S. Simonsen 
Fundarskrivari Marin Sólheim Thomsen 
  
 

Ár 2007 tann 29. november kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðshúsinum, hetta 
sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 23. november 2007 um innkalling til 
fundar. 
 
Møtt vórðu: 
Sigurð S. Simonsen 
Jann Toftegaard 
Dánjal Vang 
Elisabeth D. Eldevig Olsen 
Eyðun á Lakjuni 
Tórfríður Abrahamsen 
Petur Abrahamsen 
Símun Lassaberg 
 
Símun Lassaberg møtti sum varalimur fyri Jón N. Olsen, sum sambært fráboðan tann 
26. november 2007, sigur, at hann verður burturstaddur uttanlanda og ynskir, at 
varalimurin tekur sæti sína vegna. 
 
Signar á Brúnni hevur við telduposti tann 27. november 2007 boðað frá, at hann ikki 
kundi møta á fundinum. 
 
Skrivari:   Marin Sólheim Thomsen, býráðsskrivari 
 
 
Mál nr. 79/2007.  
Viðvíkjandi eykajáttan til sparkivøll á Hellunum. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið tilmæli frá mentamálanevndini, dagfest 17. oktober 
2007 um gerð av sparkivølli á Hellunum, og at neyðugt verður við eini eykajáttan upp 
á kr. 250.000,00, um vøllurin skal verða gjørdur í inniverandi fíggjarári. Á 
fíggjarætlan kommununar fyri 2007 er eingin upphædd avsett til sparkivøllin, sum 
upprunaliga varð ætlaður til at verða lagdur á parkeringsøkið omanfyri Fuglafjarðar 
skúla, og tí metir nevndin rættast at koma við hesi umbøn til fíggjarnevndina. 
 
Kommunan hevur keypt neyðugt lendi oman fyri ognirnar matr. nr. 937 og 927 á 
Hellunum til endamálið fyri tilsamans kr. 102.675,00, og er lendiskeypið fíggjað av 
kontoini “lendiskeyp” undir tekniska økinum (øki 3), og kemur lendiskostnaðurin 
tessvegna ikki at ávirka kommunalu útreiðslurnar av sparkivøllinum á roknskaparliga 
økinum undir øki 4. 
 
Talan er sostatt um eina samlaða eykajáttan av økinum “ Skúla- og mentamálum” í 
bólki 4 upp á tilsamans kr. 250.000,00 í 2007.  
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Kommunala fyrisitingin hevur viðgjørt málið, og mælir í  notati, dagfestum 18. 
oktober 2007 fíggjarnevndini til, at eykajáttanin kr. 250.000,00, um hon verður játtað, 
verður fingin til vega av konto 445010 “Útbygging/projektering skúlin”, hetta 
sambært § 41, stk. 1 og 2 í kommunustýrislógini. Á hesi konto vórðu upprunaliga 
avsettar kr. 2.100.000,00, meðan ein eykajáttan upp á kr. 400.000,00 varð til 1. 
viðgerð á býráðsfundinum 27. september 2007, har talan varð um flyting av nevndu 
upphædd til rakstur/umvælingar av skúlanum. 
 
Talan verður sostatt um umflyting/eykajáttan av hesi í sama bólki nevniliga bólki 4: 
Skúla- og mentamál. 
 
Mett verður, at avsetta upphæddin kr. 2,1 mió. – møguligar eykajáttanir kr. 
650.000,00 ella kr. 1.450.000,00 neyvan verður nýtt fult út í inniverandi fíggjarári. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, so skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í 
minsta lagi 14 daga millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. 
mei 2000 um kommunustýri, og skal endaliga viðgerðin verða kunnað 
Innlendismálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á samtyktina við 2. viðgerð, hetta 
sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
  
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. oktober 2007, og 
mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 250.000,00 til 
kommunalu útreiðslurnar av sparkivøllinum á Hellunum undir øki 4 “Skúla- og 
mentamál, og at henda verður fíggjað av konto 860005. 
 
Nevnda eykajáttan kemur ikki at bera eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, og 
kemur sostatt ikki at ávirka rakstrarúrslitið fyri 2007. 
 
 
Tilmælið frá mentamálanevndini um at leggja sparkibvøllin á Hellunum varð samtykt 
á býráðsfundi tann 25. oktober.  
 
Málið um eykajáttan hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 25. oktober 2007 og 
varð samtykt at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið um 
eykajáttanina upp á kr. 250.000 til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi, sum 
verður 29. november 2007. 
 
Avgerð mál 79/2007: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna eykajáttanina, hetta samb. tilmæli frá 
fíggjarnevndini frá 19. oktober 2007. (6 atk. fyri,  1 atkv. ímóti. 1atk. blankt. Ímóti 
atkvøddi Tórfríður Abrahamsen, blankt atkvøddi Símun Lassaberg. 
  
Mál nr. 80/2007. 
Eykajáttan til rentur og avdráttir av lánum 2007. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá Kommunalu umsitingini, dagfest 10. oktober 
2007 um møguligar neyðugar eykajáttanir, sum útgreinaðar eru niðanfyri: 
 
Rentur konto 700010 
Í samtyktu fíggjarætlanini fyri 2007 eru kr. 1.717.975 settar av til rentuútreiðslur. 
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Avsetingin svarar ikki til framroknaðar rentur við ársenda 2007, sum verða kr. 
2.195.884. Sostatt vanta kr. 478.000 til rentur fyri 4. ársfj. í 2007. 
Orsøkin til, at kommunan skal gjalda so nógv meir í rentum enn avsett er í 
fíggjarætlanini er tann, at metingin varð ov lág – lán upp á kr. 12.000.000 er tikið í 
árinum – har rentan er hægri enn roknað varð við, tá fíggjarætlanin varð løgd. 
Eisini  er rentan upp á lánið á kr. 15.000.000, sum varð upptikið til 3,897% í 2006 
hækkkað til 5,61% í 2007. 
Eisini er rentan yvirhøvur hækkað í 2007 upp á øll lán hjá kommununi við skiftandi 
rentusatsi. 
 
Avdráttir konto 830010 
Í samtyktu fíggjarætlanini fyri 2007 eru kr. 5.874.000 settar av til avdráttir av lánum. 
Avsetingin svarar ikki til framroknaðar avdráttir við ársenda 2007, sum verða kr. 
6.350.013. Sostatt vanta kr. 476.000 til avdráttir fyri 4. ársfj. í 2007. 
Orsøkin til, at kommunan skal gjalda so nógv meir í avdráttum enn avsett er í 
fíggjarætlanini er tann, at kommunan skal gjalda kr. 300.000 í avdrátti upp á lánið upp 
á kr. 12.000.000, sum er upptikið í ár.  
 
Ætlanin var ikki at gjalda avdráttir fyrr enn frá 01. januar 2008. Eisini skal kommunan 
avdraga kr. 215.000 meir enn ætlað upp á lán úr Føroya Banka frá ár 2000, sum hevur 
verið avdráttarfrítt í nøkur ár, tí kommunan hevði goldið ov nógv niður upp á tað lánið 
yvir skattaavrokningina. Mett varð, at kommunan ikki skuldi gjalda meir enn 3 
avdráttir av hesum láni í 2007, men bankin hevur roknað avdráttirnar frá 1. ársfj. Í 
2007. 
 
Sostatt er talan um at veita eina eykajáttan upp á kr. 478.000 til rentur á øki 7 
“Rentur” og kr. 476.000 til avdráttir av lánum á øki 8 “Avdráttir av lánum”. Tilsaman 
ein eykajáttan upp á kr. 954.000. 
 
Mælt verður til at eykajáttanin til rentur og avdráttir í 2007 verður fíggjað av meir 
skattainntøku í 2007. 

 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, so skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í 
minsta lagi 14 daga millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. 
mei 2000 um kommunustýri, og skal endaliga viðgerðin verða kunnað 
Innlendismálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á samtyktina við 2. viðgerð, hetta 
sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
  
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. oktober 2007, og 
mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 954.000,00, útgreinað 
soleiðis at kr. 478.000,00 verða játtaðar til “Rentur” í øki 7, meðan kr. 476.000,00 
verða játtaðar til avdráttir í øki 8 “Avdráttir av lánum”. 
 
Eykajáttanin verður fíggjað av meirinntøku av A+B skatti konto nr. 860005. 
 
Nevnda eykajáttan kemur at bera eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, og 
kemur sostatt at ávirka rakstrarúrslitið fyri 2007. 
 
Málið um eykajáttan hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 25. oktober 2007 og 
varð samtykt at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið um 
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eykajáttanina upp á kr. 954.000 til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi, sum 
verður 29. november 2007. 
 
Avgerð mál 80/2007: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna eykajáttanina, hetta samb. tilmæli frá 
fíggjarnevndini frá 19. oktober 2007. 8-0 
 
Mál nr. 81/2007.  
Viðvíkjandi eykajáttan til umsorganararbeiði á Vesturstovu. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá sosialu nevndini, dagfest 05. juli 2007, har 
heitt verður á nevndina og býráðið um at veita eina eykajáttan upp á kr. 238.000,00 til 
umsorganararbeiði á Vesturstovu fyri árið 2007. 
 
Grundgevingin fyri hesi umbøn er, at kommunan hevur fingið noktandi svar frá 
Almannastovuni upp á umsóknina um stuðul til aktivering av teimum eldru á 
Vesturstovu, somuleiðis sum Føroya kærustovnur ikki hevur givið kommununi 
viðhald í kæruni tíverri. Sostatt er staðfest, at kommunan kemur at bera allar 
útreiðslur av aktiveringini í 2007, sum partvíst er framd. 
 
Tó skal verða viðmerkt, at útreiðslurnar eru staðfestar í góðkendu fíggjarætlanini fyri 
kommununa fyri 2007, meðan metti stuðulin frá Almannastovuni tíverri ikki verður 
goldin. 
 
Talan er sostatt um eina samlaða eykajáttan av økinum “ Almanna- og heilsumálum” í 
bólki 5 upp á tilsamans kr. 238.000,00 í 2007.  
 
Kommunala fyrisitingin hevur viðgjørt málið, og mælir í  notati, dagfestum 19. 
oktober 2007 fíggjarnevndini til, at eykajáttanin kr. 238.000,00, um hon verður játtað, 
verður fingin til vega av innistandandi peningi kommununar, hetta sambært § 41, stk. 
1 og 2 í kommunustýrislógini.  
 
Talan verður sostatt um eykajáttan í bólki 5: Almanna- og heilsumál. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, so skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í 
minsta lagi 14 daga millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. 
mei 2000 um kommunustýri, og skal endaliga viðgerðin verða kunnað 
Innlendismálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á samtyktina við 2. viðgerð, hetta 
sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
  
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. oktober 2007, og 
mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 238.000,00 til aktivering 
á Vesturstovu konto 520257 (inntøkur) undir øki 5 “Almanna- og heilsumál, og at 
henda verður fíggjað av innistandandi peningi. 
 
Nevnda eykajáttan kemur at bera eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, og 
kemur sostatt at ávirka rakstrarúrslitið fyri 2007. 
 
Málið um eykajáttan hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 25. oktober 2007, og 
varð samtykt at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið um 
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eykajáttanina upp á kr. 238.000 til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi, sum 
verður 29. november 2007. 
 
Avgerð mál 81/2007: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna eykajáttanina, hetta samb. tilmæli frá 
fíggjarnevndini frá 19. oktober 2007. 8-0 
 
Mál nr. 82/2007.  
Viðvíkjandi sethúsunum hjá Obert Eliasen á matr. nr. 422. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Advokatvirkinum, dagfest 14. 
september og 02. oktober 2007, um kommunan er sinnað at keypa sethúsini hjá Obert 
Eliasen, sála á matr. nr. 422 í Fuglafirði og matr. nr. 423, sum Sámal Eli Eliasen, sáli 
er ánari av. 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 17. oktober 2007, og 
mælir nevndin til at bjóða kr. 700.000,00 fyri ognirnar. 
Málið hevur somuleiðis verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 19. oktober 
2007, og mælir nevndin býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá teknisku 
nevndini um at bjóða kr. 700.000,00 fyri ognirnar, men at ein umbøn um møguliga 
eykajáttan ikki verður viðgjørd í nevndini, fyrr enn kommunan ítøkliga fær 
ábendingar um, at ognirnar verða seldar kommununi. 
 
Tilmælini frá teknisku nevndini og fíggjarnevndini vórðu samtykt á býráðsfundi tann 
25. oktober 2007.  
Í skrivi dagf. 09. november 2007 frá Advokatvirkinum verður váttað, at ognin verður 
seld kommununi fyri nevndu upphædd á kr. 700.000. 
 
Fíggjarnevndin hevur aftur havt málið til viðgerðar á fundi 23. november 2007, har 
samtykt varð at keypa ognina og at biðja býráðið um eina eykajáttan til endamálið upp 
kr. 700.000. Mælt verður til at fíggja eykajáttanina av innistandandi peningi.  
 
Talan er um eina eykajáttan til øki 1 Húsaognir kommunurnar.  
 
Nevnda eykajáttan kemur at bera eykaútreiðslur við sær fyri kommunukassan, og 
kemur sostatt at ávirka rakstrarúrslitið fyri 2007. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, so skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í 
minsta lagi 14 daga millumbili, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. 
mei 2000 um kommunustýri, og skal endaliga viðgerðin verða kunnað 
Innlendismálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftan á samtyktina við 2. viðgerð, hetta 
sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
  
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 23. november 2007, og 
mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 700.000,00 til keyp av 
sethúsunum hjá Obert Eliasen, og matr. nr. 423, sum Sámal Eli Eliasen, sáli er ánari 
av, og at henda verður fíggjað av innistandandi peningi. 
 
Avgerð mál 82/2007: 
Samtykt varð at beina málið til 2. og endaliga viðgerð á býráðsfundinum 13. 
desember 2007. (7 atk. fyri,  1 atkv. blankt). Blantk atkvøddi Tórfríður Abrahamsen. 
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Mál nr. 83/2007. 
 
Mál viðv. 2. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2008. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur á fundi tann 27. september 2007 havt 1. viðgerð av uppskoti 
til fíggjarætlan kommununarfyri 2008 til viðgerðar. Samtykt varð at beina uppskotið 
aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar fyri at leggja uppskot til 2. viðgerð fyri 
býráðsfundin 29. november 2007. 
 
Áðrenn uppskotið verður viðgjørt av fíggjarnevndini skuldu føstu nevndir 
kommununar hava viðgjørt sín part av ætlanini og gjørt sínar tilagingar/broytingar 
bæði viðvíkjandi rakstri og íløgum. Fundir hava verið í øllum teimum føstu 
nevndunum, og eru hesar komnar við sínum fíggjarynskjum, bæði tá talan er um 
rakstur og íløgur. 
 
Býráðsnevndirnar hava saman viðgjørt fíggjarynskir fyri 2008 á fundi tann 20. 
november 2007, har tosað serliga varð um íløgurnar fyri 2008. Avsettar eru kr. 
29.336.000 til íløgur, har størstu íløgurnar fara til “Víðkan av havnalagnum” kr. 
8.000.000, “Nýggjan dagstovn” kr. 7.000.000 og “Útstykkingar” kr. 6.000.000.  
 
Vísandi til grein 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri við 
gildiskomu tann 1. januar 2001, so skal fíggjarnevndin fyri 1. oktober leggja uppskot 
til fíggjarætlan fyri býráðið. Sambært stk. 2 í somu grein stendur, at kommunustýrið 
skal viðgera uppskot til fíggjarætlan 2 ferðir við í minsta lagi 14 daga millumbili, og 
skal ætlanin verða endaliga samtykt í seinasta lagi 1. desember. 
 
Hjálagda uppskot, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt á fundi tann 20. og 23. 
november 2007 og gjørt broytingar til, í mun til sjálvt uppskotið frá 19. september frá 
fíggjarnevndini, javnvigar við kr. 86.414.849,00, og verður roknað við einum avlopi 
upp á kr. 39.210,00. 
 
Rakstrarútreiðslurnar netto til kr. 28.427.526,00, rentuútreiðslurnar netto til kr. 
2.536.655,00 og avdráttirnir av føstum lánum til kr. 6.924.000,00 og íløgurnar brutto 
til kr. 29.336.000,00 og netto til kr. 21.936.000,00. 
 
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 44.063.391,00 við skattaprosenti 
21,5%, meðan partafelagsskatturin verður mettur til kr. 5.000.000,00. Nýtslan av 
innistandandi verður kr. 2,3 mió og mett lántøka kr. 8,5 mió. 
 
Uppskotið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 27. september 2007 og varð 
samtykt at beina tað aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerð, fyri síðan at leggja 
uppskotið fyri býráðið til 2. og endaliga viðgerð. 
 
Fíggjarætlanaruppskotið hevur verið til viðgerðar í fíggjarnevndini tann 20. og 23. 
november 2007 og verður við broytingum í mun til tað fyrra uppskotið, lagt fyri 
býráðið tann 29. november 2007 til samtyktar. 
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Fíggjarnevndin mælir einmælt býráðnum til at taka undir við uppskotinum, sum 
verður galdandi fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2008, við gildiskomu tann 1. 
januar 2008. 
 
Avgerð: mál 83/2007: 
Tilmælið frá fíggjarnevndini frá 23. november varð samtykt. 8-0 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.00. 
 
 
Jann Toftegaard 
 
 
Dánjal Vang 
 
 
Elisabeth D. Eldevig 
 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Petur Abrahamsen 
 
 
Tórfríður Abrahamsen 
 
  
Símun Lassaberg 
 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
 
 
Skrivari: Marin Sólheim Thomsen 


