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Ár 2012 tann 31. mai kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 25. mai  2012 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
Sigurð S. Simonsen 
Jann Toftegaard 
Kristina Toftegaard Larsen 
Elisabeth D. Eldevig  

Eyðun á Lakjuni 
Magnus S. Midjord 
Petur Abrahamsen 
Sonni á Horni 
Gordon M. Petersen 
 
Gordon M. Petersen møtti sum varalimur fyri Dánjal Vang, sum er burturstaddur. Dánjal hevur boðað 
fráveruna til borgarstjóran og ynskt, at varalimurin møtir í hansara stað. 
 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
 
Mál nr. 18/2012.  
 
Umsókn frá Jonn S. Thomsen um byggiloyvi til kvist. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Jonn S. Thomsen, dagfest 20. Mai 2012 um 
byggiloyvi til kvist á sethúsum hansara á matr nr. 256 á Ennivegi 66 í Fuglafirði. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 22. mai 2012, og mælir nevndin 
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til bygging sambært fyriliggjandi umsókn, soleiðis at treytirnar 
í Almennu Byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og Kunngerð um brunaverju og brunatrygd frá 9. apríl 1992 
verða fylgdar. 
 
Í hesum sambandi verður víst á, at øll búrúm skulu hava minst eitt vindeyga, sum kann latast upp við 
fríum opi, sum er minst 50 cm í breidd og 60cm  høgt. Hædd + breidd á tí fría opinum skal vera minst 
1,50 m. 
 
Áðrenn byggiloyvi verður útskrivað skulu meira fullfíggjaðar tekninga sum tekniska deild kann góðtaka 
fyriliggja. 
 
Avgerð: 
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 19/2012. 

 
Viðv. Eykajáttan til liðugtgerð av dagstovninum á Kambsdali. 
 
Tekniska deild heitir í skrivi, dagf. 18.04.2012, á fíggjarnevndina um at biðja býráðið  veita eina 
eykajáttan til liðugtgerð av dagstovninum á Kambsdali. 
Talan er um pening, sum varð avsettur til endamálið í 2011, men sum ikki varð nýttur tá. 
 
Á fíggjarætlanini fyri 2011 vórðu kr. 4.500.000 settar av til dagstovnin og kr. 2.461.000 blivu brúktar. 
Sostatt eru uml. 2,1 mio. Kr. tøkar frá 2011 at nýta í 2012. 
Hesar 2,1 mio. Kr. eru við í samlaða kostnaðinum fyri dagstovnin og eru avgerandi fyri, at 
dagstovnurin kann gerast liðugur og takast í nýtslu sum ætlað í aug.-sept. 2012 
 
Talan verður sostatt um eina eykajáttan, sum verður fíggjað av innistandandi peningi, fingin til vega 
av parti av íløguyvirskotinum í  2011. 
 
Málið hevur verið fyri á fíggjarnevndarfundi tann 19. apríl 2012. Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum 
frá teknisku deild, og mælir nevndin  býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 2.100.000 til dagstovnin 
á Kambsdali, so hann kann takast í nýtslu sum ætlað í aug.-sept.2012. 



Fíggingin verður fingin til vega av innistandandi peningi, sum varð avsettur til sama endamál í 2011, men 
sum ikki varð nýttur tá. 
Játtanin verður flutt frá innistandandi peningi til konto “313100” rakstrarstað “03.26.11.531.10” ìløgur 
dagstovn á Kambsdali”. 
 
Tá 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 viðgerðar á býráðsfundi 26. apríl 2012 og varð samtykt at taka undir við 
tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. Og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi. (8-0). 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. og endaligari viðgerð at veita omanfyri standandi eykajáttan til dagstovnin á 
Kambsdali, hetta sambært tilmælinum frá fíggjarnevndini frá 19. apríl 2012. 
 
 
Mál nr. 20/2012. 
 
Broyting av “Reglugerðini fyri Mentanarhúsið í Fuglafirði” 
 
Fuglafjarðar býráð hevur á fundi tann 28. februar 2012 góðkent “Reglugerð fyri Mentanarhúsið í 

Fuglafirði” við gildiskomu frá sama degi at rokna. 
 
Fundur hevur verið millum borgarstjóran, forkvinnuna í mentamálanevndini, býráðsskrivaran og 
nýggja leiðaran fyri Mentanarhúsið Ólav Larsen 23. mai 2012 um ymisk viðurskifti nú hann skal taka 
við starvinum tann 01. juni 2012. 
 
Á fundinum varð millum annað komið inn á starvsviðurskifti hansara og tilvísingar, og í hesum 
sambandi varð komið eftir, at samsvar ikki er ímillum grein 4, stk. 2 í reglugerðini og 
starvsprofilin/starvslýsingina. 
 
Í grein 4, stk. 2 í góðkendu reglugerðini stendur: “Leiðarin vísir til mentamálanevndina og hevur undir 
hennara eftirliti og innan teir karmar, ið mentamálanevndin setir, ovastu fyrisitingarligu og fíggjarligu 
leiðsluna av Mentanarhúsinum”. 
 
Í starvslýsingini góðkend av mentamálanevndini tann 23. februar 2012 stendur um tilvísing: “Leiðarin 
hevur tilvísing til kommunustjóran”. Sama ger seg eisini galdandi í starvsprofilinum, sum góðkendur 
er av nevndini sama dag, at tilvísingin er til kommunustóran, sum so hevur beinleiðis tilvísing víðari til 
mentamálanevndina, sum er politisk nevnd fyri Mentanarhúsið undir býráðnum. 
 
Semja varð um at leggja niðanfyri standandi broyting fyri býráðið til avgerðar til grein 4, stk. 2: 
Leiðarin vísir til kommunustjóran og hevur undir hansara eftirliti og innan teir karmar, ið 
mentamálanevndin setir, ovastu fyrisitingarligu og fíggjarligu leiðsluna av Mentanarhúsinum”. 
 
Við tað at mentamálanevndin ikki hevur fund hesa vikuna, og at málið eigur at fáa viðgerð á 
býráðsfundinum 31. mai 2012, so verður broytingin beinleiðis løgd fyri ráðið til støðutakan uttan 
nevndartilmæli. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at góðkenna broytingina til § 4, stk. 2 í reglugerðini fyri Mentanarhúsið í Fuglafirði. (9-
0). 
 
 
Mál nr. 21(2012.  
 
Uppskot um vegleiðandi fólkaatkvøðu fyri borgarar í Fuglafjarðar kommunu. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið uppskot frá Kristinu Toftegaard Larsen, býráðslimi, dagfest 06. mars 
2012, hvar heitt verður á ráðið um skjótast og helst áðrenn landsstýrið skipar fyri síni vegleiðandi 
fólkaatkvøðu, um at skipa fyri vegleiðandi fólkaatkvøðu um kommunusamanlegging við hesum 
spurningi: 
 
”Tekur tú undir við, at Eystur- og Fuglafjarðar kommunur verða skipaðar í eina kommunu”? 
 
Viðmerkingar til uppskotið: Tað er ein sannroynd, at kommunusamanlegging hevur staðið á dagskrá 
runt landið í eina tíð, og fleiri samanleggingar eru longu framdar. Hetta hevur havt við sær, at 

Fuglafjarðar kommuna er komin longur niður á listanum yvir størru kommunur. Ikki tí at tað skal hava 
alt at siga, hvussu ovarlaga á listanum kommunan liggur. Men sæð í ljósinum av, at stórmál, so sum 
eldraøkið og skúlaøkið fara at verða løgd út, verður tað eftir míni bestu sannføring, tær eindir, ið eru 



lutfalsliga størri enn hvat Fuglafjarðar kommuna er, ið koma at fáa avgerðandi leiklut, tá ið málsøkini 
verða løgd út. 
 
Hon heitir á býráðið um at taka undir við uppskotinum, so borgarin fær møguleika fyri at siga sína 
áskoðan í hesum spurningi. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 29. mars 2012.  
 
Broytingaruppskot frá borgarstjóranum: ”Avgerðin um at hava fólkaatkvøðu um spurningin at leggja 
Fuglafjarðar kommunu saman við Eysturkommunu verður at útseta til eftir fólkaatkvøðuna 03. mai 
2012, ið Innlendismálaráðið skipar fyri”. 
 
Broytingaruppskotið varð samtykt. 7 atkv. fyri og 2 atkv. vórðu blanklar. Blankt atkvøddu Kristina 
Toftegaard Larsen og Magnus Midjord. 
 
Avgerð: 
Kristina Toftegaard Larsen setti á fundinum fram soljóðandi broytingaruppskot: ”Í staðin fyri so skjótt 
eftir vegleiðandi fólkaatkvøðuna, aftur at hava eina vegleiðandi fólkaatkvøðu, - og havandi í huga, at 
kommunalpolitikkarar hava nevnt, at tað ikki er rætt, at Fuglafjarðar býráð einsamalt skipar fyri 
fólkaatkvøðu, mælir uppskotsstillarin til niðanfyri: 
Fuglafjarðar býráð vil skjótast bjóða býráðnum fyri Eysturkommunu til fundar at tosa nærri um 
møguleika at skipa fyri felags fólkaatkvøðu í heyst, so fólkið í báðum kommununum fáa høvi at siga 
teirra áskoðan um at leggja Eystur- og Fuglafjarðar kommunur í eina kommunu. Fólkaatkvøðan kundi 

hóskandi verið samstundis sum kommunuvalið í november 2012”. 
Heitt verður við hesum á býráðið um at taka undir við uppskotinum. 
 
Uppskotið frá Kristinu Toftegaard Larsen varð sett undir atkvøðugreiðslu og fall. (1 atkv. Fyri og 8 
atkv. Ímóti. Ímóti atkvøddu: Sigurð S. Simonsen, Jann Toftegaard, Eyðun á Lakjuni, Magnus S. 
Midjord, Elisabeth D. Eldevig, Petur Abrahamsen, Sonni á Horni og Gordon M. Petersen. 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.30. 
 
 
 
Jann Toftegaard 
 
 
Elisabeth D. Eldevig 
 
 
Kristina Toftegaard Larsen 
 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Gordon M. Petersen  
 
 
Petur Abrahamsen 
 
 
Magnus S. Midjord 
 
 
Sonni á Horni 
 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
 
 
Skrivari: 
 
 
Jákup Frants Larsen 
 

 
 


