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Ár 2017 tann 06. juni  kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 02. juni  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. 24/2017.  
 
Mál viðvíkjandi eykajáttan til umbygging av Vesturstovu. 
 
Sosiala nevndin viðgjørdi á fundi 03. apríl 2017 uppskotið frá stýrinum fyri Nánd, har Kristina T. 
Larsen leiðari heitir á Fuglafjarðar kommunu, um at fara undir at umbyggja verilsini í kjallaranum 
skjótast gjørligt, so Nánd sleppur undan at minka talið av búfólkum á Vesturstovu.  
 
Nú nøkur andlát hava verið á Vesturstovu, ber til at gera innasta dupultkamari í kjallaranum til tvey 
einkult kømur, soleiðis sum sett er út í kortið. Sí góðkenda tilmælið og tekning yvir kjallarahæddina. 
Tann 08. mars 2017 vóru Irena Olsen og Pætur Joensen og hugdu at verilisunum. Ivasamt er, um tað 
er ráðiligt at umbyggja tað innansta dubultkamari til tvey einkult kømur. Verilsini verða ikki meira enn 
12 kvm og tá mugu búfólkini framvegis út á wc. 
 
Sosiala nevndin vil mæla til, at tað sum í tekningini eitur ”Umráðið 1 og Umráðið 2” ikki verður gjørt.  
Mælt verður til at ”bara umráðið 3” verður gjørt. 
Nevndin heldur at 12 kvm er ov lítið til kamar (heim) og at tað í 2017 ikki er hóskiligt at umbyggja 
kømurni til einki wc at fáa inn. Nevndin ynskir ikki at vit bjóða borgarum at flyta inn í eitt (heim) á 12 
kvm uttan wc.  
 
Sosiala nevndin vil einmælt heita á fíggjarnevndina um at gera eina eykajáttan/fíggjarliga tekniska 
flyting, so tær kr. 450.000 sum eru setta av til ”projektering av nýggjum ellisheimi”, kann flytast til 
umbygging av ”umráðið 3”, á ”Vesturstovu”, so peningurin kann brúkast til umbygging í Vesturstovu. 
Um hendan umbygging kann gerast, so fáa tey bæði búrúmini hvør sítt baðiverilsi, og verða tá góð og 
rúmlig.  
 
Ein tekning við mettari kostnaðarmeting fyriliggur, og sum vísir at hendan umbygging kostar kr. 
540.000. 
 
Sosiala nevndin vil tí mæla fíggjarnevndini til at játta tær írestandi kr. 90.000 í eykajáttan, sambært 
kommunulógini. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 27. apríl 2017 og hevur nevndin staðfest, 
at á rakstrarstaði 265 konto 3132-00–31 “Bygging og løguútreiðslur í Vesturstovu” eru avsettar kr. 

200.000,00, sum mettar verða sum írestandi játtan til arbeiðið, sum byrjaði í 2016. 
 
Hinvegin eru á rakstrarstaði 265  konto 3132-00 32 “Útvegan av løgu o.ø.” avsettar kr. 450.000,00, 
sum nýttar skulu verða í 2017 til byrjanararbeiði við bygging – projektering av eldralandi/ellis- og 
røktarheimi, og sum tí ikki kunnu í verandi støðu kunnu verða nýttar til annað endamál. 
 
Nevndin heldur verða sera óheppið, at peningurin, sum avsettur er, verður tekniskt fluttur til aðra 
íløgu í eldraøkið, í hesum føri Vesturstovu, og at eingin peningajáttan tessvegna kemur at verða tøk 
inniverandi fíggjarár til eitt nú við víðari arbeiði í íløgum í eldraøkið á rakstrarstaði 265 konto 3132-
00-32. 



Nevndin viðgjørdi málið á fundinum, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 
500.000,00 til umbygging av Vesturstovu , rakstrarstað 265  konto 3132-00 (rakstrarstað 
02.21.61.531.10), soleiðis at játtanin fyri 2017 verður hækkað úr kr. 200.000,00 upp í kr. 
700.000,00.  
 
Í hesum sambandi verður víst til § 41, stk. 1 og 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um 
kommunustýri við seinni broytingum. 
 
Fíggingin av eykajáttanini verður fingin til vega frá § 20 “Gjaldføri” “Meirinntøku av A+B skatti” 
rakstrarstaði 830 konto 6100-01 (rakstrarstað 20.52.11.530.01). Fíggjarnevndin hevur staðfest, at 
kommunukassin hevur fingið kr. 2.208.598,00 meira inn enn mett í kommunuskatti fyri fyrsta kvartal 
2017 svarandi til 16% í mun til metingina. 
 
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkkan á roknskap 
kommununar fyri 2017. 
 
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. mai 2000 um kommunustýri við 
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verðá víst á, hvussu hon skal verða fíggjað. 
Samtykt eykajáttan skal  verða kunnað landsstýsismanninum í fíggjarmálum innan 3 gerandisdagar 
aftaná, at henda eru samtykt. 
 
Avgerð á býráðsfundi 04. mai 2017: 

Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá sosialu nevndini um umbygging av ”umráði 3” á 
Vesturstovu (8-0). Somuleiðis sum samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og 
beina málið um eykajáttan til 2. og endaliga viðgerð í býráðnum við í minsta lagi 14 daga millumbili. 
(8-0). 
 
Meðan málið varð viðgjørt og avgerðir tiknar var Kristina Toftegaard Larsen ikki á fundinum vegna 
ógjegni. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð við 2. viðgerð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna 
eykajáttanina til umbygging av Vesturstovu upp á kr. 500.000,00 rakstrarstaði  265 konto 3132-00 
31, sum fíggjað verður av rakstrarstaði 830  konto 6101-01 ”Meirinnrtøka A+B skattur). (9-0). 
 

 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20.35. 
 
 
Eivin Breiðaskarð 
 
Kristian Petersen 
 
Árant Berjastein 
 
Magni Herason Jøkladal 
 
Ólavur Larsen 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
Edva Jacobsen 
 
Sonni á Horni 
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Jákup Frants Larsen 


