
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 30. mars 2017 

Býráðsfundur nr. 04/2017 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2017 tann 30. mars  kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 24. mars 2017 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 
Kristian Petersen 

Ólavur Larsen 
Árant Berjastein 
Magni Herason Jøkladal 
Sigurð S. Simonsen 
Eyðun á Lakjuni 
Edva Jacobsen 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri 
 
Mál nr. 10/2017. 

 
Umsókn frá Bústøðum um uppafturbygging av Luffustovu. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Bústaðir, dagfest. 22.februar 2017, har greitt verður frá,  
at teir keyptu Luffustovu við tí ætlan at umbyggja bygningin til tríggjar leiguíbúðir. 
 
Undir fyrireikingunum eru teir komnir til ta niðurstøðu eftit tilmæli frá byggikønum, at rættast var at taka 
bygningin niður og byggja nýtt ístaðin. 
 
Bygningurin er niðurtikin og grivið er út fyri nýggjun bygningi. Biðið verður um loyvi at byggja nýggjan 
bygning, sum hevur umleið somu stødd sum gamli bygningurin.  
 
Bygningurin kemur at hava umleið somu stødd, men kemur at standa munandi lægri í lendinum, útsýnið í 
grannalagnum verður betur og atkoman til rørðslutarnað verður eisini betur.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 02. mars 2017, og mælir nevndin býráðnum til, 
at umsóknin verður gingin á møti, soleiðis at nýggjur bygningur í umleið somu stødd verður bygdur á 

økinum. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 11/2017. 
 
Ískoyti til § 9 í leigusáttmálaumn við Nánd. 
 
Sosiala nevndin hevur á fundi tann 07. mars 2017, viðgjørt málið viðvíkjandi leigusáttmálanum við 
Nánd. 
 
Sosiala nevndin viðgjørdi uppskotið frá stýrinum fyri Nánd, um ískoyti til verandi leigusáttmála.  
 
Tosað var um, at tað er av týdningi at hava greiðan skilnað millum raksturin hjá Nánd og so hjá 
samstarvs- kommununum, hetta vísandi til vanlig krøv um gjøgnumskygni. 
 
Í samstarvinum Nánd eru trý eldrasambýlið og eitt dagtilhald.   
 
Leiðarin fyri Nánd hevur nágreina saman við leiðararnum á avvarðandi stovnum, hvør hesin tørvur nú 
er og hevur fingið góðkenning frá stýrinum fyri hesum.  
 
 
Sosiala nevndin vil einmælt heita á fíggjarnevndina um at góðtaka uppskotið frá Nánd um ”ískoyti til 
verandi leigusáttmála”.  
 



Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 17. mars 2017, og mælir nevndin 
býráðnum til at taka undir við tilmælinum frá sosialu nevndini um broytingar í § 9 í leigusáttmálum 
millum kommununa og Nánd, dagfestur 30. juni 2014. 
 
Sambært skrivinum frá stýrinum fyri Nánd frá 23. mai 2016, so eru uppskot um ískoyti til 
leigusáttmálarnar í rakstri greinaðir út, soleiðis at, at ískoytið greitt vísir, hjvørjar uppgávur áligga 
Nánd og hvørjar kommununi. 
 
Somuleiðis mælir nevndin býráðnum til at viðgera málið um aftur at heita á Nánd um at skipa eitt 
húsavarðatoymi fyri allar bygningarnar, sum Nánd ídag leigar, hetta vísandi til samtykt í sosialu 
nevndini frá 05. desember 2016 og fíggjarnevndini frá 07. desember 2016, og sum kunngjørt er Nánd 
við skrivi, dagfestum 14. desember 2016. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá sosialu nevndini og fíggjarnevndini um ískoyt til grein 9 í leigusáttmálanum við Nánd og 
kommununa vórðu samtykt. (9-0). 
 
Mál nr.  12/2017.  
 
Uppskot til felags skjal at viðgera í býráðnum viðvíkjandi samstarvi um framhaldsdeildina í 
Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið uppskot frá stýrisbólkinum í sambandi við samstarvi um 

framhaldsdeild millum omanfyri nevndu kommunur. 
 
Greitt verður frá, at stýrisbólkurin hevur viðgjørt borgararfundin, sum var hildin mánadagin 13. juni 
2016, og er samdur um at mæla býráðunum til at gera javnbjóðis samstarvsavtalu um 
framhaldsdeildina, sum tekur støði í felags ávirkan og ábyrgd. 
 
Stýrisbólkurin mælir eisini til, at tvey polutisk umboð fyri hvørja kommunu, eitt foreldraumboð úr 
hvørjum skúlastýri, skúlaleiðararnir og eitt læraraumboð úr hvørjum skúla verða við til at gera 
uppskot til samstarvsavtalu, sum eftirfylgjandi verður viðgjørd og staðfest í býráðunum og góðkend 
av Mentamálaráðnum. 
 
Uppskotið til til samstarvsavtalu skuldi eftir ætlan verða liðugt 20. september 2016 og eftir og skuldu 
verða løgd fyri býráðini til býráðsfundirnar í september, men av ávísum orsøkum varð viðgerðin av 
málinum tá útsett. 
 
Mentamálanevndin er gjørd varug við, at uppskotið frá stýrisbólkinum til støðutakan av framtíðar 
samstarvi um framhaldsdeild, ikki hevur verið viðgjørt av býráðnum. Tó hevur býráðið samtykt 
samstarv við Eysturkommunu um felags framhaldsdeild. 
 
Mentamálanevndin er tó á einum máli um, at uppskotið frá stýrisbólkinum frá 20. juni 2016, ið varð 
samtykt av býráðnum í Eysturkommunu á býreáðsfundi 27. februar 2017, eigur at verða lagt fyri 
býráðið til avgerðar. Mentamálanevndin metir, at signalpolitikkurin hevur stóran týdning hesum máli 
viðvíkjandi, og mælir mentamálanevndin til, at málið verður lagt fyri býráðið, og at tikið verður undir 
við uppskotinum. 
 
Býráðið fyri Eysturkommunu hevur á fundi 27. februar 2017 valt limir í bólkin, tó varð avgerð tikin um 
ikki at velja umboð fyri lærarar, við tað at mett varð, at bólkurin var ríkiliga stórur. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við uppskotinum frá stýrisbólkinum og tilmælinum frá mentamálanevndini 
(9-0). Uppskot frá Ólavi Larsen vegna meirlutan um at velja Sonna á Horni og Ólav Larsen sum 
politisku umboðini í bólkin. Uppskot frá Sigurð S. Simonsen vegna minnilutan um at velja Sonna á 
Horni og Eyðun á Lakjuni til politisku umboðini í bólkin. Atkvøtt varð fyrst um minnilutauppskotið, sum 
fall við 3 atkv. fyri og 6 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva 
Jacobsen. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Ólavur Larsen, Kristian Petersen og Magni 
Herason Jøkladal. Síðan varð atkvøtt um meirilutauppskotið, sum varð samtykt við 9 atkv. fyri. 
Samtykt varð somuleiðis at velja Sofus Gregersen, foreldraumboð og formann í skúlastýrinum og Ólav 
Thomsen, skúlastjóra sum hinar limirnar í bólkinum. (9-0). 
 
 
Fyri læstum hurðum. 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl.  21.15. 
 
 

Eivin Breiðaskarð 
 
 



Kristian Petersen 
 
 
Árant Berjastein 
 
 
Magni Herason Jøkladal 
 
 
Ólavur Larsen 
 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
 
Edva Jacobsen 
 
 
Sonni á Horni 
 

 
 
Skrivari: 
 
 
Jákup Frants Larsen 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


