
 
Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 29. november 2012 
Býráðsfundur nr. 13/2012 
Borgarstjóri Sigurð S. Simonsen 
Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 
  
 
Ár 2012 tann 29. november kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv 
frá borgarstjóranum, dagfest 22. november 2012 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
Sigurð S. Simonsen 
Dánjal Vang 
Ólavur Larsen 
Kristina Toftegaard Larsen 
Elisabeth D. Eldevig  
Eyðun á Lakjuni 
Magnus S. Midjord 
Petur Abrahamsen 
Sonni á Horni 
 
Ólavur Larsen møtti sum 2. varalimur fyri Jann Toftegaard, sum var burturstaddur. Tað bar ikki 
Gordon M. Petersen sum 1. varalimi til at møta. 
 
Við á fundinum luttók eisini Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari, meðan mál nr. 43/2012 varð til 
viðgerðar og avgerð tikin. 
 
 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
Áðrenn fundurin byrjaði boðaði borgarstjórin frá, at hann hevði tikið avgerð um at taka mál nr. 6 av 
dagskránni, við tað at ein av uppskotsstillarunum og stigtakari til skrivið Jann Toftegaard ikki varð á 
fundi. Talan er um skriv frá 5 býráðslimum, dagfest 31. oktober 2012 um at broyta linjuføringina í 
sambandi við útbygging av fóðurgoymsluni hjá Havsbrún. Málið verður sett á dagskrá til komandi 
býráðsfund. 
 
Mál nr. 43/2012.  
 
2. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlan fyri kommununa fyri 2013 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 16. november 2012 til fyribils 
fíggjarætlan fyri kommununa fyri ár 2013. 
 
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. 
 
Fíggjarnevndin hevur á fundum 26. og 27. november 2012 viðgjørt uppskot til 2. og endaligu viðgerð í 
býráðnum 29. november 2012, og mælir nevndin  býráðnum til at góðkenna hjálagda uppskot til 
fíggjarætlan kommununar fyri 2013.  
 
Nevnast skal, at viðgerð hevur verið í nevndini tann 19. september 2012 í sambandi við uppskoti til 1. 
viðgerð (karmar) og á býráðsfundi tann 27. september. Eftir býráðsfundin hava nevndirnar viðgjørt 
uppskot til fíggjarætlan fyri teirra øki, bæði viðvíkjandi rakstri og íløgum, sum løgd vórðu fyri 
arbeiðsfund býráðsins. 
 
Hesin arbeiðsfundur (temadagur) varð hildin millum alt býráðið tann 22. november  2012, somuleiðis 
sum víðari viðgerðir aftur hava verið á fundi í  fíggjarnevndini tann 26. og 27. november 2012. Á 
arbeiðsfundinum vórðu býarverkfrøðingurin og  leiðarin á sosialu deildini innkallað til fundar, eins og 
Odd Eliasen, stjóri á Havsbrún møtti á fundinum fyri millum annað at geva býráðnum eina frágreiðing 
um virksemi felagsins og útbyggingar av fóðurdeildini, við atliti til økta framleiðslu. 
 
Rakstrarútreiðslurnar verða mettar brutto til kr. 51.475.500,00, netto til kr. 35.896.000,00, 
rentuútreiðslur og rentustuðul  til kr. 3.760.000,00, avdráttirnir av føstum lánum til kr. 3.000.000,00 
og íløgurnar brutto til kr. 23.405.000,00 og netto til kr. 22.255.000,00. 
 
Talan verður um hesar íløgur brutto: 



 
Øki 2. Almanna og heilsumál        kr.     200.000,00 
Øki 3. Børn og ung                      kr.  1.165.000,00 
Øki 4. Undirvísing                        kr.  2.350.000,00          
Øki 5. Mentan og frítíð                 kr.     490.000,00  
Øki 6. Teknisk mál                      kr.   5.450.000,00 
Øki 7. Kommunal virki                 kr. 13.750.000,00 
Samantals:                            kr. 23.405.000,00 
 
Roknað verður við íløguinntøkum á øki 6 upp á tilsamans kr. 1.150.000,00 útgreinað soleiðis, at kr. 
650.0000,00 verður mett inntøka við sølu av grundstykkjum, meðan kr. 500.000,00 er meting við 
sølum av fastognum (Luffustova). Nettoíløgurnar verða sostatt mettar til kr. 22.255.000,00. 
 
Íløgur í Fuglafjarðar havn øki 7 verða útgreinaðar soleiðis, at kr. 10,0 mió. verða avsettar til 
útfylling/planering fyri fóðurgoymslu hjá Havsbrún, kr. 3.0 mió. verða nýttar til at keypa 
mjølbryggjuna fyri, meðan kr. 500.000,00 verða avsettar til at asfaltera frystibryggjuna fyri. 
 
Í sambandi við møguligt keyp av mjølbryggjuni, so hevur fíggjarnevndin avsett kr. 2,0 mió. aftrat í 
inntøkum til Fuglafjarðar havn fyri økt vørugjald fyri inn- og avskipan yvir nevndu bryggju. 
 
Sambært sáttmála millum kommununa og Havsbrún, dagfestur 28. februar 2002, so gongur hesin út 
tann 30. juni 2017, og í hesum tíðarskeiði skal felagið, sum bygdi bryggjuna fyri einar kr. 9,0 mió., 
einki vørugjald rinda til havnina. Tó rinda skipini, ið leggja til bryggja havna- og brúgvagjøld til 
havnina, móti at havnin ber kostnaðin av neyðugum umvælingum av bryggjuni í leigutíðini.  
 
Avtalan varð gjørd, tá ið íløguloft frá almennari síðu varð galdandi fyri allar føroyskar kommunur, og 
hevði okkara kommunan trupulleikar av loftinum, við tað íløgutørvurin varð nógv størri enn tað, sum 
íløguloftið loyvdi. 
 
Tó lá í kortinum í avtaluni, at íløgum skuldi verða útreiðsluneutral, t.v.s., at felagið og kommunan 
mettu, at bryggjan kundi verða afturgoldin við vørugjaldinum yvir 15 ár. Tá varð talan um eina 
fóðurframleiðslu árliga upp á 25.000-30.000 tons, meðan henda er komin upp á umleið 80.000 tons í 
2012, so grundarlagið undir sáttmálanum er mett at verða munandi betra til teirra fyrimun. 
 
Sambært sáttmálanum kann henda eftir 30. juni 2017 verða yvirtikin fyri 30% av kostnaðinum ella 
umleið kr. 2,7 mió. 
 
Somuleiðis verða kr. 250.000,00 avsettar undir øki 7 til kommunar part í møguliga íbúðarbygging, 
sum eftir ætlan verður gjørd oman á kappróðrarneystið og nakað suðureftir. Tað verður mett neyðugt, 
at kommunan, sum kemur at verða eigari av niðastu hæddini móti havnarøkinum, kemur at gjalda 
kostnaðin fyri hesa leingjan. 
 
Mælt verður býráðnum til at lána kr. 5.000.000,00 og nýta kr. 8.000.000,00 av innistandandi peningi 
til partvísar íløgur, eins og kr. 250.000,00 verða framfluttar frá fíggjarárinum 2012 í sambandi við 
umvælingar av læknahúsinum til dagtilhald hjá fólki við demensi av innistandandi peningi. 
 
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 45.852.954,00 við skattaprosenti 21,5%, skattur av 
kapitaleftirlønum til kr. 800.000,00, meðan partafelagsskatturin verður mettur til kr. 5.000.000,00. 
Samlaðu skattainntøkurnar verða sostatt mettar til kr. 51.652.954,00. 
 
Barnafrádrátturin í kommunuskattinum verður hækkaður við kr. 500,00 úr kr. 4.500,00 í 2012 upp í 
kr. 5.000,00 í 2013. 
 
Haraftrat verður eisini mælt til eina lækking av barnagarðs- og vøggustovugjøldunum á 
ansingarstovnunum hjá kommununi frá 01. januar 2013 at rokna. Talan verður um hesar lækkingar: 
 

• Vøggustovugjald úr kr. 2.580,00 niður í kr. 2.200,00 ella við kr. 380,00 um mánaðan. 
• Barnagarðsgjald úr kr. 1.800,00 niður í kr. 1.700,00 ella kr. 100,00 um mánaðan. 

 
Gjøld fyri børn í Frítíðarskúlanum verður sama sum higartil kr. 950,00 um mánaðan. 
 
Somuleiðis verður mælt til, at 3. barnið verður bíligast, og koma foreldur einki at gjalda fyri hetta 
ansingarpláss. 
 
Sambært hesum verður talan um niðanfyri standandi árligu lækking: 
 
Vøggustovugjøld:     kr.  142.120,00 
Barnagarðsgjøld:      kr.    86.900,00 
Samantals:           kr.  229.020,00 
   



Sum lýst omanfyri verða kr. 8,0 mió. nýttar av innistandandi peningi til íløgur, meðan ætlanin er at 
lána pening til íløgur upp á tilsamans kr. 5,0 mió.. Hetta førir við sær, at skuld kommununar verður 
økt við kr. 2,0 mió., við tað at kr. 3,0 mió. verða rindaðar í avdráttum av lánum kommununar í 2013. 
 
Hjálagt verður sent yvirlit yvir metta nettoskuld kommununar pr. 31. desember 2013 eins og 
íløguyvirlit hjá fíggjarnevndini fyri 2013 og 2014. 
 
Uppskotið til fíggjarætlan fyri 2013 javnvigar við kr. 81.640.500,00 við einum avlopi upp á kr. 
6.954,00. 
 
Uppskotið hevur sum nevnt verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 27. september 2012 og varð 
samtykt at beina tað aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar fyri síðan at leggja uppskot fyri býráðið 
til 2. viðgerð, sum nú við hesum verður gjørt. 
 
Fíggjarætlanaruppskotið hevur sum nevnt frammanfyri verið til viðgerðar í fíggjarnevndini tann 26. og 
27. november 2012 og verða hervið við tilmæli  lagt fyri býráðið tann 29. november 2012 til viðgerðar 
og samtyktar. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at tka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna fíggjarætlan kommununar 
fyri fíggjarárið 2013. (9-0).  
 
Mál nr. 44/2012. 
 
Umsókn frá Fuglafjarðar sløkkiliði um eykajáttan fyri 2012.  
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Fuglafjarðar sløkkiliði v/Jóhann Clementsen, 
sløkkiliðsleiðara, tann 24. september 2012, har søkt verður um eykajáttan til rakstur fyri fíggjarárið 
2012.  
 
Greitt verður í skrivinum frá, at tað ikki hava verið nakrar inntøkur í ár, og at útreiðslurnar hava verið 
nakað størri enn mett. Árið byrjaði við eini eykaútreiðslu upp á kr. 63.000,00 til stigabilin, somuleiðis 
sum leiðarin hevur verið undir útbúgving í 12 vikur í ár, sum hevur kostað umleið kr. 146.000,00 + 
løn. 
 
Mett verður, at allar tær føstu útreiðslurnar á brandstøðini restina av árinum kosta umleið kr. 
200.000,00. Tí verður søkt um eina eykkajáttan upp á kr. 250.000,00 til at reka brandstøðina fyri 
restina av árinum. 
 
Eitt nú kunnu óvæntaðar útreiðslur koma fyri, við tað at eitt nú stendur stigabilurin, sum er um 30 ára 
gamalur, fyri eini umvæling, sum mett verður til umleið kr. 60.000,00. 
 
Saman við umsóknini er eitt skjal frá Fuglafjarðar sløkkiliði, sum sýnir mettar útreiðslur fyri restina av 
árinum 2012. Hetta yvirlit sýnir útreiðslur til lønir, telefonendurgjøld vm. upp á kr. 171.375,00 
útgreinað soleiðis: 
 
Tal: Mans: Á krónur: Samantals: Viðmerkingar: 
4 1 11.250,00 45.000,00 Løn til leiðara 
5 15 509,00 38.175,00 Løn fyri brunavenjingar 
2 15 1.750,00 35.000,00 Kvartalslønir 
1 15 2.380,00 35.700,00 Telefonendurgjøld 
     
  Samantals: 171.375,00  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 18. oktober 2012, og varð staðfest av 
nevndini, at peningajáttanin til Fuglafjarðar sløkkilið pr.01. oktober 2012 varð uppbrúkt. Játtað vórðu 
kr. 846.000,00 tilsamans til rakstur av brunaverkinum og brunastøðini fyri 2012, útgreinað soleiðis at 
kr. 70.000,00 vórðu merktar til sjálva brunastøðina og kr. 776.000,00 til rakstur. 
 
Sambært yvirliti frá fíggjardeildini yvir nýtsluna 01. okobner 2012, so framgongur, at kr. 755.283,00 
eru brúktar til rakstur av sløkkiliðnum, meðan kr. 81.269,00 eru nýttar til brunastøðina. Tó kunnu kr. 
24.150,00 verða fluttar fyri skeið – konto 147905 – yvir á raksturin av sløkkiliðnum, men hetta 
ávirkar tó ikki samlaðu nýtsluna.  
 
Samlaða nýtslan hevur sostatt verið kr. 836.552,00 fyri rakstur av sløkkiliðnum fyrstu 9 mánaðar, 
íløgur tó undantiknar. Sostatt eru kr. 9.448,00 eftir til nýtslu restina av árinum. 
 
Til íløgur vórðu í 2012 avsettar kr. 637.000,00, meðan nýtslan hevur verið kr. 645.972,00, so her er 
farin fram ein meirnýtsla upp á kr. 8.972,00. Um meirútreiðslurnar av íløgum verða mótroknaðar 
rakstrarútreiðslunum, so eru ber kr. 476,00 eftir til rakstur hjá sløkkiliðnum restina av árinum. 
 



Nevnt verður eisini í umsóknini, at sløkkiliðið ikki hevur fingið inntøkur í ár. Sambært fíggjarætlanina 
eru kr. 200.000,00 avsettar í inntøkum, meðan staðfest er, at hesar hava verið kr. 132.951,00 pr. 01. 
Oktober 2012, so sløkkiliðið hevur hóast alt fingið munandi inntøkur. 
 
Nevndin gjøgnumgekk listan, sum inn er latin nevndini, sum sýnir lønir, telefongjøld vm. restina av 
árinum, og staðfesti skjótt, at fyri tað fyrsta varð talan um løn til leiðara í 4 mánaðar, sum skal verða 
3, somuleiðis sum sera órealistiskt er við 5 brunavenjingum restina av árinum. 
 
Haraftrat er telefonendurgjaldið til sløkkiliðsfólk ikki kr. 2.380,00 árliga men kr. 1.068,00, sum rindað 
verður 1 ferð árliga, nevniliga í desember mánaða, hetta vísandi til § 29, stk. 7 í skattalógini um 
skattafríar veitingar. 
 
Tessvegna metir nevndin lønar- og aðrar samsýningar at verða hesar restina av árinum: 
 
Tal: Mans: Á krónur: Samantals: Viðmerkingar: 
3 1 11.250,00 33.750,00 Løn til leiðara 
3 15 509,00 22.540,00 Løn fyri brunavenjingar 
1 15 1.750,00 26.250,00 Kvartalslønir 
1 15 1.068,00 16.020,00 Telefonendurgjøld 
     
  Samantals: 98.560,00  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 18. oktober 2012, og  og mælir nevndin  
býráðnum til at veita eina eykajáttan fyri 2012 til rakstur av Fuglafjarðar sløkkiliði upp á kr. 100.000,00. 
 
Fíggingin av eykajáttanini verður fingin til vega av innistandandi peningi. 
 
Játtanin verður flutt frá innistandandi peningi til konto “110001” rakstrarstað “07.31.11.530.12 
“Brunaverkið sløkkiliðið” við kr. 82.540,00 og kr. 16.020,00 til konto nr. 140001 á sama rakstrarstaði. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, 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 avgerðin verða kunnað Fíggjarmálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftaná samtyktina við 2. 
viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
 
Málið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi 25. oktober 2012 og varð samtykt at taka undir við 
tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. Og endaliga viðgerð á býráðsfundinum 29. 
november 2012. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna 
eykajáttanina til Fuglafjarðar sløkkilið upp á kr. 100.000,00. (8 atk. fyri og 1 atkv. blonk. Blankt 
atkvøddi Kristina Toftegaard Larsen). 
 
 
Mál nr. 45/2012. 
 
Umsókn frá ÍF flogbólti um fíggjarligan stuðul. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá ÍF flogbólti, dagfest 26. apríl 2012 um fíggjarligan 
stuðul fyri árið 2012, hetta sambært avtala á fundi partanna millum tann 13. apríl 2012.  
 
Greitt verður í umsóknini frá felagnum, sum staðið hevur á egnum beinum síðan 1998, og sum hevur 
verið eitt vælrikið felag við egnum rakstri síðan. Áðrenn hetta varð flogbólturin hjá ÍF rikin saman við 
restini av felagnum, fótbólti, kappróðri, hondbólti og badminton. 
 
Felagið hevði einans vaksnar deildir og skuldi lív verða í felagnum, máttu átøk verða gjørd fyri at 
vekja áhugan millum børnini aftur. 
 
Tessvegna valdi ÍF flogbóltur at gera íløgur í útlendskar venjara/spælara, og frá at hava eina 
rakstrarætlan upp á kr. 50.000,00 øktist henda upp í kr. 600.000,00 árliga. Hesa íløgu hevur felgiðið 
liva upp til øll árini. 
 
Meginparturin av inntøkunum eru fíggjaðar gjøgnum stuðlar og tiltøk, felagið hevur havt. Felagið 
hevur altíð arbeitt fram ímóti at átt umleið kr. 60.000,00 á bók við kappingarenda. Seinastu 3 árini 
hevur felagið ikki livað upp til málsetning, og tískil hevur nýggj nevnd tikið yvir. Nýggja nevndin fer 
opin um viðurskiftini í felagnum og verður viðløgd ein rakstrarætlan fyri komandi kappingarár og 
roknskapin pr. 31. juli 2011. 
 



Nýggja nevndin byrjaði á berum við eini eginogn undir kr. 10.000,00 og eini skuld fyri leigu av 
ítróttarhøll á umleið kr. 70.000,00, og eru tey takksom fyri, at kommunan stuðlar ÍF flogbólti við allari 
hallarleiguni frá og við 2013.  
 
Tó loyva tey sær at søkja um at fáa skuldina fyri hallarleiguna november-desember 2011 og januar-
mars 2012 strikaða. 
 
Greitt verður frá, at Boban Ilic verður leikandi venjari komandi kappingarár, eins og Magnus 
Aðalsteinsson, sum verið hevur ungdómsvenjari og venjari hjá 1. deild kvinnum heldur fram. 
 
Mentamálanevndin viðgjørdi umsóknina á fundinum og kom til ta niðurstøðu, at eingin peningur er 
tøkur á stuðulsjáttanini hjá nevndini fyri 2012 til at rinda ÍF flogbólti stuðulin til írestandi halarleiguna 
upp á kr. 70.000,00. 
 
Nevndin samtykti tí at beina málið í fíggjarnevndina til viðgerðar við áheitan um, at fíggjarnevndin 
kemur at viðgera umsóknina positivt og finna neyðuga játtan til stuðul til rakstararhallið hjá ÍF 
flogbólti, antin tað so verður við at finna pening innan fyri verandi karmar á fíggjarætlan kommununar 
ella um neyðugt við eykajáttan. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 18. Oktober 2012, og tekur nevndin undir við 
tilmælinum frá mentamálanevndini, og mælir nevndin  býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 
70.000,00 sum rakstrarstuðul til ÍF flogbólt fyri árið 2012. 
 
Fíggingin av eykajáttanini verður fingin til vega av innistandandi peningi. 
 
Játtanin verður flutt frá innistandandi peningi til konto “540001” rakstrarstað “05.24.14.530.10 “Stuðul til 
mentan, ítrótt og list”. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, 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 avgerðin verða kunnað Fíggjarmálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftaná samtyktina við 2. 
viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
 
Málið hevur verið til 1. viðgerð á býráðsfundi tann 25. oktober 2012 og varð samtykt at taka undir við 
tilmælinum frá frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð á býráðsfundinum 29. 
november 2012. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna 
eykajáttanina til ÍF flogbólt upp á kr. 70.000,00. (9-0). 
 
 
 
Mál nr. 46/2012. 
 
Mál viðvíkjandi eykajáttan til viðlíkahald av Fuglafjarðar havn. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá havnanevndini, dagfest 09. oktober 2012 um eykajáttan til 
viðlíkahald av Fuglafjarðar havn fyri fíggjarárið 2012 við niðanfyri standandi grundgeving: 
 
Í sambandi við ruddan av grótbrotinum á Brúnarenda, sum hevur kostað umleið kr. 600.000,00 og 
neyðuga asfaltering av oljubryggjuni og frystibryggjuni, verður mett, at samlaða meirnýtslan í 2012 
verður umleið kr. 1,0 mió.  
 
Eisini verður mett, at inntøkan av havna-, brúgva- og vørugjøldum kemur at verða umleið kr. 1,0 mió 
meira enn mett varð fyri árið 2012.  
 
Vísandi til samtykt á fundi í havnanevndini 09. oktober 2012 verður tí heitt á fíggjarnevndina/býráðið 
um eina eykajáttan upp á kr. 1,0 mió. til viðlíkahald, sum mælt verður til verður fíggjað við mettari 
meirinntøku av havna-, brúgva- og vørugjøldum fyri árið 2012.  
 
Á fíggjarætlanini fyri 2012 vórðu avsettar kr. 900.000,00 á rakstrarstaði 07.38.14.530.10 konto 
160001 “Avseting leiga og viðlíkahald”, og sambært yvirliti frá fíggjardeildini um nýtslu dags dato 
framgongur, at nýttar eru kr. 1.333.761,00 ella kr. 433.761,00 meira enn avsertt í fíggjarætlanini. 
 
Hinvegin er staðfest, at inntøkurnar hjá Fuglafjarðar havn pr. d.d. hava verið kr. 7.660.797,00 móti 
mettum kr. 7.250.000,00 ella kr. 410.797,00 meira enn mett. 
 
Málið hevur verið fyri á fíggjarnevndarfundi tann 19. november 2012. 



Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá havnanevndini og mælir nevndin  býráðnum til at veita eina 
eykajáttan á kr. 1.000.000,00 til “Viðlíkahald av Fuglafjarðar havn” rakstrarstað 07.38.14.530.10 konto 
16000, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri. 
 
Fíggingin verður fingin til vega av innistandandi peningi kr. 600.000,00 (avlop fyri roknskaparárið 2011), 
meðan írestandi kr. 400.000,00 verða fíggjaðar av meirinntøkum hjá Fuglafjarðar havn, rakstrarstaði 
07.38.14.530.10 frá kontoum 216000-219201. Sí annars § 41, stk. 2 í omanfyri nevndu lóg. 
 
Tá ið talan er um eina eykajáttan, 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 avgerðin verða kunnað Fíggjarmálaráðnum í seinasta lagi 3 dagar aftaná samtyktina við 2. 
viðgerð, hetta sambært § 53, stk. 2,3 í somu lóg. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælunum frá havna- og fíggjarnevndini og beina málið til 2. og 
endaliga viðgerð á býráðsfundinum 13. desember 2012. (9-0) 
 
Mál nr. 47/2012.  
 
Uppskot um val av hugskotsbólki sambært § 5 í reglugerð fyri Mentanarhúsið. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur á fundi tann 28. februar 2012 góðkent “Reglugerð fyri Mentanarhúsið í 
Fuglafirði” við broyting til § 4, stk. 2 á býráðsfundi tann 31. mai 2012.  
 
Sambært § 5 í reglugerðini velur býráðið ein hugskotsbólk við 5 persónum, sum ikki eru politiskt 
valdir og sum allir á ein ella annan hátt umboða mentan og/ella frítíðarvirksemi í býnum. 
 
Sambært stk. 3 í omanfyri nevndu grein stendur, at í fyrsta hugskotsbólki stovnsins verða hesir limir: 
 

� 1 umboðandi tónleik og list 
� 1 umboðandi kreativitet 
� 1 umboðandi ungdóm 
� 1 umboðandi sjónleik 
� 1 umboðandi eldri   

 
Hugskotsbólkurin verður valdur fyri 4 ár í senn og kann veljast aftur. Bólkurin skipar seg beint eftir val 
við formanni, næstformanni og skrivara. 
 
Mentamálanevndin hevur havt málið um hugskotsbólkin sambært § 5 til viðgerðar á fundi tann 15. 
oktober 2012 og mælir einmælt býráðnum til at velja niðan fyri standandi persónar í bólkin: 
 
� Bárður á Lakjuni umboðandi tónleik og list 
� Frits Johannesen umboðandi kreativitet 
� Kristina Joensen umboðandi ungdóm 
� Kristina Berg umboðandi sjónleik 
� Rosmunda Joensen umboðandi eldri 
 
Somuleiðis verður mælt býráðnum til, at fyrsti hugskotsbólkurin verður valdur tíðarskeiðið fram til 31. 
desember 2016, t.v.s. frá 01. november 2012 og komandi kommunuvalskeið út. 
 
Eftir at omanfyri nevndu persónar eru eftirspurdir, um teir vilja taka við vali, so hava Kristina Berg og 
Rosmunda Joensen boðað frá, at tær eru áhugaðar, meðan Frits Johannesen og Kristina Joensen hava 
takka nei. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 25. oktober 2012 og varð samtykt varð at taka málið av 
skránni og taka tað aftur til viðgerðar á komandi býráðsfundi 29. november 2012.  
 
Heitt verður á býráðslimir um at koma við uppskotum til limir, og at hesi skulu verða send 
mentamálanevndini áðrenn komandi nevndarfund, sum verður 12. november 2012. 
 
Staðfest er, at einki uppskot er innkomið. 
 
Mentamálanevndin hevur aftur viðgjørt málið á fundi 12. november 2012 og mælir býráðnum til at 
velja niðanfyri standandi limir í hugskotsbólkin sambært § 5 í reglugerðini fyri Mentanarhúsið: 
 
� Bárður á Lakjuni umboðandi tónleik og list 
� Leif Hansen umboðandi kreativitet 
� Kristina Joensen umboðandi ungdóm 
� Kristina Berg umboðandi sjónleik 



� Rosmunda Joensen umboðandi eldri 
 
Bárður á Lakjuni,  Kristina Berg og Rosmunda Joensen hava øll játtað. 
 
Nevndin samtykti á fundinum at heita á fyrisitingina um at seta seg í samband við Leif Hansen fyri at 
spyrja hann, um hann hevur áhuga í at verða við í bólkinum, somuleiðis sum nevndin eisini ynskti, at 
fyrisitingin enn einaferð setti seg í samband við Kristinu Joensen. 
 
Hesi bæði hava við telduposti boðað kommununi frá, at tey vilja verða við í hugskotsbólkinum, men at 
tað ber Kristinu Joensen til at verða við fyrst í komandi ári.  
 
Somuleiðis verður mælt býráðnum til, at fyrsti hugskotsbólkurin verður valdur tíðarskeiðið fram til 31. 
desember 2016, t.v.s. frá 01. november 2012 og komandi kommunuvalskeið út. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá mentamálanevndini um val av limum í hugskotsbólkin sambært § 5 í reglugerðini fyri 
Mentanarhúsið varð samtykt. (9-0) 
Somuleiðis varð samtykt, at hugskotsbólkurin verður valdur fram til komandi valskeið út, t.v.s. fram 
til 31. desember 2016. (9-0). 
 
 
Mál nr. 48/2012. 
 
Leigusáttmáli við Fuglafjarðar ellisakfør. 
 
Mentamálanevndin hevur tann 08. November 2012 móttikið uppskot frá fyrisitingini til leigusáttmála 
millum kommununa og Fuglafjarðar ellisakfør fyri bygningin á matr. nr. 671a í Støð 12 í Fuglafirði. 
 
Talan er um bygningin, sum kommunan keypti frá Borg. 
 
Mentamálanevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 12. november 2012 og gjørdi ávísar 
rættingar/broytingar til upprunauppskotið frá fyrisitingini. Upplýsast skal eisini, at uppskotið til 
leigusáttmála eisini varð sent nevndini fyri felagið, men at ongar viðmerkingar vórðu innkomnar frá 
teimum. 
 
Nevndin mælir einmælt býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot til leigusáttmála millum 
kommununa og Fuglafjarðar ellisakfør. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 49/2012.  
 
Umsókn frá Poul Joensen um loyvi til bátadrátt. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Poul Joensen, dagfest 15. oktober 2012 um loyvi at 
gera nýggjan bátadrátt niðan fyri neyst hansara á matr. nr. 806 við Toftanesveg. 
 
Eisini verður biðið um loyvi at gera eina lítla brúgv til bátin. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í havnanevndini tann 21. november 2012 og mælir nevndin 
býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møri, solieðis at bátadrátturin og brúgvin bert eru 
frammanfyri matr. nr. 806 í beinari linju við uttaru og innaru síðu á matr. nr. 806, sum sýnt við 
skravering á hjálagda korti. 
 
Arbeiðið verður gjørt í samráð við teknisku deildina. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá havnanevndini varð samtykt. (9-0). 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.00. 
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