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Ár 2015 tann 29. oktober kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest  23. oktober 2015 um innkalling til fundar. 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Magnus S. Midjord 
Sigga Óladóttir Joensen 

Sigurð S. Simonsen 
Dánjal Vang 
Petur Abrahamsen 
Eyðun á Lakjuni 
Árant Berjastein 
Jann N. Toftegaard 
 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
 
Mál nr. 52/2015.  
 
Skriv frá Birgiri Petersenn um at taka sæti aftur í býráðnum. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur mótikið teldupost frá Birgiri Petersen, býráðslimi í farloyvi, dagfest 05. 
Oktober 2015, hvar hann boðar frá, sum valdur býráðslimur á lista A tekur sæti aftur í býráðnum, og 
heitir á býráðið um at viðgera  málið. 
 
Sambært úrslitið av kommunuvalinum 13. november 2012, so er Birgir Petersen næstvaldur á lista A 
við 37 atkvøðum, og er sostatt valdur býráðslimur umboðandi nevndi lista. Hann hevur havt farloyvi í 
óásetta tíð frá 25. Mars 2015 at rokna, sí býráðsavgerð, og hevur varalimurin Jann N. Toftegaard havt 
sæti í býráðnum síðan, somuleiðis sum hesin við umskipan hevur sitið í ávísum føstum nevndum, 
øðrum nevndum vm. 
 
Tá ið Birgir Petersen tekur sæti aftur í býráðnum, so kemur varalimurin við umskipanina at møta á 
nevndarfundum, til ein møgulig nýval er farið fram av teimum nevndum, sum ætlanin er at velja Birgir 
í sum fastan lim og varalim. 
 
Avgerð: 
Skrivið frá Birgiri Petersen varð kunnað á fundinum. Sostatt tekur Birgir Petersen sambært umsóknina 
sæti aftur í býráðnum frá 01. november 2015 at rokna. 
 
 
Mál nr. 53/2015. 
 
Mál viðvíkjandi samstarvi um fólkaskúlan í Eystur- og Fuglafjarðar kommunum. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið felags skjal frá stýrisbólkinum, dagfest 30. september 2015, 
har greitt verður frá, at bólkurin hevur viðgjørt kanningina, sum verkætlanarbólkurin hevur lagt fram 
fyri stýrisbólkinum, sí hjálagda skjal: Kanning um felags skúlabygnað og fylgiskjal 1: Kostnaðarmeting 
fyri framhaldsdeild á Kambsdali. 
 
Stýrisbólkurin er samdur um at mæla til at býráðini í Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu skipa 
fyri kunning og hoyring í trá við ætlanina, sum verkætlanarbólkurin hevur sett upp. 

 
Stýrisbólkurin er eisini samdur um at mæla til at býráðini arbeiða fram ímóti einum javnbjóðis 
samstarvi um fólkaskúlan í kommununum báðum, og at býráðini við støði í úrslitinum frá kunningini 
og hoyringini arbeiða fram ímóti eini ítøkiligari samstarvsavtalu um fólkaskúlan, sum kann verða liðug 
á vári 2016. 
 
Kunning og hoyring 
Kunningin og hoyringin verða framd eins og nærri lýst á síðu 20 í kanningini. Tó verða ítøkiligir dagar 
fastlagdir í mun til um og nær býráðini taka avgerð í málinum. 
 



Kunning fyri lærarum 
Kunningin fyri lærarunum verður framd á tann hátt, at borgarstjórarnir bjóða vælkomin, og síðani 
verða tilmælið um framhaldsdeildina í Eysturkommunu og kanningin um felags skúlabygnað í 
Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu løgd fram. Eftirfylgjandi verða spurningar og orðaskifti. 
 
Kunning fyri næmingum 
Ætlanin er at vitja flokkarnar í miðdeildini og framhaldsdeildini, og at hava innbjóðing til borgarafund 
við, sum næmingarnir síðani skulu geva foreldrunum. 
 Heitt verður í hesum sambandi á næmingarnar um at tosa við foreldrini um, hvussu tey ynskja 
skúlarnir eiga at samstarva frameftir. Ætlanin er eisini at faa næmingarnar at arbeiða við evninum. 
 

Borgarafundur 
Endamálið við borgarafundinum er at geva borgarunum møguleika at siga sína hugsan, og gera sína 
ávirkan galdandi, í mun til eitt framtíðar skúlasamstarv. Tankin er at fáa eina fatan av hvat borgarar 
hugsa og vilja í mun til fólkaskúlan í kommununum báðum. 
 Harvið fáa býráðini ”feedback” frá borgarunum í mun til tilmælið og kanningina. Hetta vil samstundis 
geva ognarskap í mun til avgerðina, sum býráðini ynskja at taka. 
 
Borgarafundurin byrjar við at borgarstjórarnir bjóða vælkomin, og síðani verða tilmælið um 
framhaldsdeildina í Eysturkommunu, og kanningin um felags skúlabygnað í Eysturkommunu og 
Fuglafjarðar kommunu, løgd fram. Síðani verður arbeitt í bólkum við orðaskifti, og eftirfylgjandi verða 
úrslitini frá orðaskiftunum í bólkunum løgd fram. 
Samstarvsavtala 
Hugsanin er at gera eina samstarvsavtalu sum tekur støði í fólkaskúlalógini og eisini í andanum í 
samstarvinum sum Eysturkommuna og Fuglafjarðar kommuna longu hava innan onnur samstørv. 
Harumframt verða úrslitini frá kunningar- og hoyringar-tilgongdini eisini nýtt sum grundarlag undir 
støðutakanini í hesum sambandi. 
Skipan av arbeiðinum 
Um býráðini ynskja at arbeiða víðari eftir hesum leisti er umráðandi, at skúlaleiðslurnar á báðum 
skúlum verða tiknar við í arbeiði. Tað er eisini umráðandi at limirnir í verkætlanarbólkinum verða við í 
kunningar- og hoyringar arbeiðinum.  
 
Hetta fyri at tryggja at vitanin um arbeiðið, sum higartil er gjørt, kann verða lagt fram av teimum sum 
hava gjørt arbeiði. Harumframt er eisini týdningarmikið at stýrisbólkurin heldur fram eins og nú fyri at 
tryggja at býráðini hava eitt felags samstarvsforum í sambandi við fólkaskúlan. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini tann 19. oktober 2015 og varð semja í 
nevndini um at leggja málið fyri býráðið á komandi fundi til viðgerðar og støðutakan uttan 
nevndartilmæli. 

 
Avgerð: 
Býráðið viðgjørdi uppskotið frá stýrisbólkinum, sum sent varð býráðslimum tann 24. oktober 2015 
saman við undirliggjandi skjølum og viðgerð á fundinum í mentamálanevndini 19. oktober 2015.  
 
Samtykt varð, at ráðið góðkennir uppskotið frá stýrisbólkinum, dagfest 30. september 2015 við atliti 
til kunning og hoyring, meðan málið um samstarvsavtalu verður viðgjørt út frá úrslitunum frá 
kunningar- og hoyringstilgongdini, sum nýtt verður sum ein liður í grundarlagi undir støðutakanini. 
 
Samtyktin er tó treytað av, at býráðið í Eysturkommunu, sum er hin parturin í málinum, eisini tekur 
undir við tilmælinum frá stýrisbólkinum um endaliga góðkenning av uppskoti til fyriliggjandi tilgongd 
um skúlasamstarv. (9-0). 
 
 
Mál nr. 54/2016. 

 
Umsókn frá Effo um at byggja sjálvtøkustøð á økinum omanfyri Føroya Keypsamtøkuna. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá MAP arkitektum, dagfest 08. oktober 2015 um loyvi 
at byggja sjálvtøkustøð á grøna økinum omanfyri Bakkaveg  millum sethúsini hjá Bergfríða Leiti og 
Geilina og gera neyðuga broyting í byggisamtyktini hesum viðvíkjandi. 
 
Vinnunevndin og tekniska nevnd hava á Felagsfundi tann 25. august 2015 viðgjørt hetta mál og hevði 
hetta tilmæli til býráðið. 
 
Staðsetingin á hesum øki er í einum  ferðsluknútapunkti við sera nógvari ferðslu í samband við FK, og 
atkomu til havnarøki við nógvari tungari ferðslu við trailarum og flutningi at tvíkyljum sum støðugt 
verða størri og størri og sum tí krevja nógv pláss.  Eisini er stórur tørvur á parkeringsplássum á 
økinum, og vil  ætlanin hava við sær at tað verða 8 parkeringspláss færri. 
 
Mælt verður tí til at umsóknin um hesa staðseting ikki verður gingin á møtið. 
 



Víst verður annars til loyvi sum Effo hevur til sjálvtøkustøð á Bugnum. 
 
Um Effo ynskir annað øki enn á Bugnum, er møguleiki at kannað um sjálvtøkustøð kann verða á øki 
heimanfyri Stórhús. 
 
Á býráðsfundi tann 03. september 2015 var hetta mál beint aftur í viðkomandi nenvdir, av tí at Effo 
ynskt fund við avvarandi nevndir um málið, áðrenn endalig avgerða varð tikin. 
 
Tann 06. oktober2015 høvdu nevndirnar fund við Effo, har teir greiddu frá málinum og  mettu ikki, at 
ferðslan frá støðini kom at verða til ampa fyri ferðsluna, somuleiðis sum teir eisini mettu, at støðin 
kom at liggja meira í le ytá hugsað verður um veðrið.  Effo vildu taka atlit til, at ferðslan við stórum 
lutum s.s. tvíkiljum kann ganga ótarnað. 
 
Eftir fundin eru teir komnir við alternativum staðsetingum, har støðin er flutt longur suður.   
 
Vinnunevndin hevur saman við teknisku nevnd tann 9. oktober 2015 havt felagsfund um umsóknina 
frá Effo, um loyvi at seta upp eina mannleysa Effostøð á økinum millum húsini hjá Bergfríða Leiti og 
Magnus Midjord  omanfyri bygningin hjá Føroya Keypsamtøki. 
 
Vit í nevndunum báðum fegnast um, at Effo, eins og vit, hava áhuga í at fáa hesa manglandi tænastu 
gjørda til veruleika til gleði fyri borgarar í Fuglafirði umframt eisini fyri onnur, ið koma framvið. 
 
Eftir ein drúgvan fund um málið og eftirfylgjandi ástaðarfund saman við verkfrøðinginum, har gjørdar 

vóru uppmátingar og metingar varð somuleiðis  tosað varð um framtíðar møguleikar á økinum á 
hesum staðið. 
 
Aftaná  varð fari heim á “BUGIN” at gera somu uppmátingar. Semja varð um at hetta er best egnaða 
staði framvið niðaraveg at staðseta eina bensinstøð. 
 
Pláss skuldi eisini verði fyri einum útiverupláss á øðrum endanum og einum bilvaskiplássi í hinum. 
 
Spurningurin um at fáa lívd móti veðrinum, júst har áfyllingin verður, er ein avbjóðing ið arbeitt eigur 
at at verða við. 
 
Vinnunevndinog tekniska nevndina mæla til á fundum 09. oktober 2015 til at halda fast við tilmæli frá 
vinnunevndini og teknisku nevnd frá 25.august 2015. um at umsóknin um hesa staðseting ikki verður 
gingin á møti. 
 
Víst verður annars til loyvi, sum Effo hevur til sjálvtøkustøð á Bugnum. 
 
Um Effo ynskir annað øki enn á Bugnum, er møguleiki at kannað, um sjálvtøkustøð kann verða gjørfd 
víð á øki heimanf yri Stórhús. 
 
Árant Brejastein møtti ikki á fundi í vinnunevndini, tá ið málið varð viðgjørt og Petur Abrahamsen ikki 
á fundinum í teknisku nevndini. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku- og vinnunevndini frá 09. Oktober 2015 vórðu samtykt. 5 atkv. fyri,  3 atkv. 
ímót og 1 atkv. blonk.i. Fyri atkvøddu Dánjal Vang, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjunbi, Magnus S. 
Midjord og Jann N. Toftegaard. Í móti atkvøddu Sonni á Horni, Árant Berjastein, Sigga Óladóttir 
Joensen, meðan Petur Abrahamsen atkvøddi blankt. 
 
 
Mál nr. 55/2015. 
 
Vegur til matr. nr. 345 og 341 í Fuglafirði. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Elisabeth Eldevig, dagfest 03. juni 2014 um veg til 
matr. nr. 345 og  341. 
 
Tekniska nevndin og vinnunevndin hava viðgjørt málið á fundum 25. august 2015 og mæla býráðnum 
til, at hesin vegur verður frá íbinding sunnanfyri parkeringsplássið hjá Bergfríða Leiti og niðan móti 
grundstykkjunum áleið sum sýnt á hjáløgdu tekning.  
 
Soleiðis hava tey sjálvi møguleika fyri at gera parkeringspláss inni á teirra grundstykki.  
 
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 03. September 2015 og varð avgerð tikin um at taka 
málið av skránni, sí avgerð um málið um staðseting av sjálvtøkustøð hjá Effo. 

 
Avgerð: 
Tilmælini frá teknisku nevndini og vinnunevndini vórðu samtykt. 9-0(). 



 

 
Mál nr. 56/2015.  

 
Mál viðvíkjandi sólorkiskipan til Fuglafjarðar skúla. 
 

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá SP/F Rhesa, dagfest 26. november 2014 upp á sólorku 
til Fuglafjarðar skúla og ÍF húsið. 
 
Borgarstjórin boðaði býráðnum frá, áðrenn fundurin byrjaði, at hann hevði tikið avgerð um at taka 
málið av skránni við grundgevingum, um at eitt nú  tekniska deildin og  SMJ ráðgevandi verkfrøðingar 
ikki høvdu havt umstøður til at seta seg nærri inn í skrivið frá SP/F Rhesa, dagfest 28. oktober 2015.  
 
Býráðslimir settu spurningar fram, um heimildirnar hjá borgarstjóranum fyri hesi avgerð. Greitt var 
frá, at vanligt praksis hevur verið, at tá ið eitt mál ikki er nóg væl lýst ella ikki hava fingið neyðugar 
viðgerðir, so hevur borgarstjórar seinastu árini tikið nakrar avgerðir um at taka mál av skránni og 
útsett tey til  viðgerðir á seinni býráðsfundum. Avgerðir borgarstjóranna, sum nýttar hava verið, hava 
ikki verið kannaðar løgfrøðisliga, men hava verið tulkaðar sum heimilaðar í kommunustýrislógini. 
 
Eisini varð gjørt vart við, um hetta mál ikki átti at verið viðgjørt fyri afturlæknum hurðum, hetta 
vísandi til § 1, 2. Petti 3 í fundarskipanini fyri Fuglafjarðar býráð. 
 
 
Mál nr. 57/2015.  
 
Mál viðvíkjandi tannlæknaútgerð og leigumál við Steintór Larsen fyri tannlæknastovuna. 
 
Fyrisitingin hevur tan 23. september 2015 havt fund við Jan Otto Holm umboðandi Steintór Larsen um 
ymisk viðurskifti í sambandi við hølisviðurskiftini á tannlæknastovuni, eitt nú við atliti við samrøðu við 
tannlæknan og kommunala tannrøktaran. 
 
Í hesum sambandi verður eisini víst til, at Føroya tannlæknafelag er byrjað at gera vart við bæði trygd 
og góðkenning, og um viðurskifti, sum skulu verða uppfylt í sambandi við møguligar skurðviðgerðir, 
sum tannlæknin fremur í hølunum. 
 
Tosað varð eisini um tannlæknaútgerðina, sum kommunan hevði keypt, og sum komin varð til landið í 
februar 2015 og enn ikki uppsett, við tað at viðurskiftini í sambandi við keypið av tannlæknaútgerð frá 
Steintór Larsen ikki varð komið í rættlag enn. 
 
Spurningurin er, hvussu partarnir kunnu koma víðari, so ein loysn verður fingin á málinum um 
útgerðina og um møguliga lækkan av leigugjaldinum, um so verður, at kommunan keypir útgerðina. 
 
Sum støðan er, so hevur kommunan fingið upplýst skrivliga, at tannlæknaútgerðin í roknskapinum hjá 
Tannlæknastovuni stendur niðurskivað ávídsa upphædd, meðan kommunan í 2014 hevur boðið kr. ein 
væl lægri kostnað fyri fyri útgerðina. Hesum tilboði hevur Jan Otto Holm vegan Steintór Larsen 
havnað. 
 
Peningur varð avsettur á fíggjarætlanini fyri 2014 og ikki brúktur, men er tíverri ikki tøkur á ætlanini 
fyri 2015, við tað at henda íløgan ikki er tikin við í endaligu góðkenningini. 
 
Borgarstjórin ynskti, at komið var víðari við samráðingunum, eitt nú við atliti til at hvør partur valdi  2 

uttanhýsis egnaðar persónar til at virðismeta útgerðina, sum talan varð um hjá kommununi at 
yvirtaka. 
 
Partarnir mettu, at best varð, um komið varð til eina loysn, uttan at at kalla 3. persón inn. Eisini varð 
komið inn á leigumálið, sum kommunan hevði við Steintór Laresn fyri tannklinikkina, og har 
kommunan, um semja fekst, vildi hava fermeturprísin fyri leigu ásettan eftir galdandi leiguprísum hjá 
kommununi kr. 500,00 fyri m2 gjald + el og hita. 
 
Fyrisitingin viðgjørdi málið eftir at Jan Otto Holm varð farin av fundinum, og mælir 
fíggjarnevndini/býráðnum til, at útgerðin verður keypt fyri ikki ein mettan kostað, og at leigjan verður 
ásett til kr.500,00 fyri m2, sum er takstur fyri kommunal leigumál í býnum. 
 
Leigusáttmálin skal verða dagførdur, og tað er av týdningi, at leigumálið kann verða sagt upp við 3 
mánaða ávarðing til tann 1. í einum mánaða. 
 
Viðvíkjandi tannlæknaviðurskiftunum, so eru hesi framvegis ikki nøktandi og lúka heldur ikki krøvini, 
sum sett verða til eina tannlæknastovu. Onnur góðkend høli mugu verða funnin so skjótt sum til ber. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 20. oktober 2015 og mælir nevndin 
býráðnum til, at tannlæknaútgerðin verður keypt frá Steintór Larsen fyri ein lægri prís, sum nevndin 



kann taka undir við, og at leiguprísurin fyri fermeturin verður ásettur til kr. 500,00  fyri fermeturin 
árliga+ el og olju. 
 
Nevndin mælir somuleiðis til, at um Steintór Larsen tekur av tilboðnum, so verður neyðugt at broyta 
leigusáttmálin partanna millum, dagfestur 04. desember 2013, og er talan um § 4, stk. 1 og 6. um 
leiguupphædd, prístalsviðgerð vm.  
 
Sambært § 3, stk. 2 í sáttmálanum stendur annars: ”Hvør av pørtunum kann siga leigumálið upp við 3 
mánaða ávarðing til tann 1. í einum mánaða”, so hesi viðurskifti eru annars tikin við í 
upprunasáttmálanum partanna millum. 
 
Nevndin hevur staðfest, at eingin játtan er tøk til keyp av tannlæknaútgerðini í inniverandi fíggjarári 
og mælir tí býráðnum til, at keypsupphæddin verður avsett á fíggjarætlanini fyri 2016 til keypið av 
útgerðini, somuleiðis sum leiguútreiðslurnar av tannlæknastovuni verða lækkaðar frá 01. januar 2016 
niður í kr. 500,00 fyri fermeturin árliga.  
 
Tó skal avseting verða gjørd fyri el- og oljuútreiðslur aftrat leiguni. 
 
Avgerð: 
Tilmæli frá fíggjarnevndini varð samtykt. (9-0). 
 
Mál nr. 58/2015 
 

Umsókn frá ÍF fótbólti um fíggjarligan stuðul. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá ÍF fótbólti, dagfest 18. september 2015 um 
fíggjarligan eykastuðul fyri 2015. Greitt verður frá, at felagið ikki hevur tann stóra peningin at ráða 
yvir í tí dagliga. 
 
Tá ið verandi nevnd kom til var debitorskuldin umleið kr. 500.000,00, men hóast minni inntøkur 
inniverandi ár, so hevur nevndin megnað at niðurgjalda helmingin av kreditorskuldini, og hevur 
nevndin vónir um at fáa avgreitt øll fíggjarlig viðurskifti í komandi ári. Men hetta gerst ikki uttan við 
góðum og gevandi samskifti millum felagið og kreditorar, eins og stuðlum felagsins. 
 
Fuglafjarðar kommuna, sum altíð hevur verið ein trúgvur og avgerðandi stuðul, hevur mangan tikið 
um endan, tí kommunan hevur tikið atlit til alt tað sjálvbodna ungdómsarbeiði, sum felagið ger. Á 
fíggjarætlanini hjá felagnum, sum gjørd varð í mars 2015, sæst, at peningur kom at mangla í í august 
í ár, og hóast spart hevur verið, gjørdist fíggjarliga støðan trupul. 
 
Verandi nevnd hevur ikki ábyrgdina av, at nærum allar avtalur vórðu gjørdar seinasta ár, so tað er 
bera at rinda. Hinvegin hevur ein stórur partur verið goldin fyri gamla skuld heilt aftur til 2012, og tá 
er ikki ein króna goldin fyri ítróttarklæði og útgerð. Upplýst verður, at higartil í ár hevur hesin posturin 
verið yvir kr. 150.000,00, sum felagið hevur goldið niður. 
 
Fyri at rinda átrokandi rokningar, sum ikki eru avgreiddar seinastu árini, søkir felagið um ein 
fíggjarligan stuðul upp á einar kr. 150.000,00-200.000,00. Um henda umsókn verður játtað, so verður 
lættari hjá nevndini at leggja munadyggar fíggjarætlanir fyri 2016, har nevndin longu sær fyri sær, at 
klædnaposturin verður helst væl minni enn í 2015. 
 
Eisini verður sloppið av við nærum alla leysaskuld, so nevndin kann byrja at seta sær mál fyri 
komandi ár. 
 
Somuleiðis hevur kommunan móttikið skriv frá ÍF fótbólti, dagfest 24. september 2015 har søkt 
verður um fíggjarligan stuðul til nøkur nýggj mál, sum gjørd eru  til leikvøllin í Fløtugerði. 
 
Sum lýst frammanfyri, so krevst nógvur peningur til at fáa fíggjarliga partin at til at hanga saman. 
Kappingarárið er við at halla og felagið manglar at gjalda nøkrum kreditoorum. Ein av teimum er tann, 
sum gjørt hevur omanfyri nevndu mál, og verður søkt um at fáa stuðul til hesa upphædd. 
 
Hjálagdir eru 2 fakturar, sum vísa, hvør kostnaðurin er av málunum, nevniliga kr. 36.500,00. Tosað er 
við kreditorin og er gjørd ein avtala um, at um hesin fær kr. 25.000,00 + meirvirðisgjald, so er slætt 
borð partanna millum. 
 
Tí loyvir ÍF fótbóltur sær at søkja um kr. 31.250,00 í fíggjarligum stuðli til málini, sum longu eru 
levarað og tessvegna eru í nýtslu. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini tann 29. september 2015 og varð staðfest, 
at nevndin ongan pening hevur tøkan á játtanini til stuðul til eitt nú feløg á fíggjarætlanini fyri 2015. 

Sambært fyriliggjandi, so hevur ÍF fótbóltur fingið útgoldið kr. 200.000,00 í fíggjarligum rakstrarstuðli, 
hetta sambært avgerð í mentamálanevndini tann 24. mars 2015. 
 



Stuðulin varð, við grundgevingum um íløgur í leikvøllin, lækkaður við kr. 50.000,00 úr kr. 250.000,00 
niður í kr. 200.000,00, og er staðfest pr. d.d., at nýttar umleið kr. 2,5 mió brutto í graslíki og breiðkan 
av leikvøllinum ella netto kr. 1,9 mió, við tað at Fótbóltsamband Føroya hevur goldið kommununi kr. 
600.000,00 í fíggjarligum stuðli til graslíki. 
 
Nevndin varð tó samd um at heita á fíggjarnevndina um at veita eina eykajáttan til ÍF fótbólt upp á 
kr. 131.250,00, útgreinað soleiðis, at kr. 100.000,00 verða játtaðar til eyka rakstrarstuðul fyri 2015, 
meðan kr. 31.250,00 verða játtað sum stuðul til málini, sum eru levarað felagnum men ikki goldin 
veitaranum. 
 
Í hesum sambandi verður víst til § 31, stk 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17.mai 2000 um kommunustýri 
um nevndarformann, har hesin ansar eftir, at allar inntøkur og útreiðslur hava neyðuga játtan. 
 
Eisini verður víst til § 41, stk. 2 í omanfyri nevndu lóg, citat:”Kommunustýrið kann tó veita 
eykajáttan. Eykajáttanin krevur 2 viðgerðir við í minsta lagi 14 daga millumbili, og við hvørja 
eykajáttan skal verða víst á, hvussu hon skal verða fíggjað”. 
 
Vísandi til omafyri standandi, so loyvir mentamálanevndin sær at heita á fíggjarnevndina um at heita 
á býráðið um at veita eina eykajáttan upp á kr. 131.250,00 til eykastuðul til ÍF fótbólt. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 20. oktober 2015 og vórðu viðurskiftini 
viðvíkljandi møgiuligum umflytingum millum rakstrarstøð – konti á øki 5 “Mentan og frítíð” kannað. 
Nevndin staðfesti, at eingin tøkur peningur er til rinda henda eykastuðul av, við tað at  rakstrarstaðið 

“Stuðul til mentan, ítrótt, listaverk vm” er uppbrúkt. 
 
Nevndin staðfesti somuleiðis, at á rakstrarstaðnum ”Fótbóltsvøllur, ítróttaranlegg íløgur” eru avsettar 
nettu kr. 2,1 mió, men at brúktar eru pr. d.d.  kr.1.932.000,00 ella kr. 168.000,00 minni enn mett. 
 
Nevndin varð samd um at mæla býráðnum til, at kr. 131.250,00 verða játtaðar sum eykastuðul til ÍF 
fótbólt á økinum stuðul, mentan vm, og at upphæddin verður fíggjað við umflyting frá “Fótbóltsvølli 
vm”  til stuðulskontoina. 
 
Tessvegna verður  mett, at ikki neyðugt at viðgera málið sum beinleiðis eykajáttan, við tað at talan er 
um umflyting millum rakstrarstøð – konti á øki 5 “Mentan og frítíð”. Um talan varð um umflytingar 
millum 2 ella fleiri økir, sum er neyðugt við eini eykajáttan, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg 
nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, og sum skal verða vikðgjørd 2 ferðir í býráðnum við í 
minsta lagi 14 daga millumbili. 
 
Nvendin samtykti at heita á ÍF fótbólt um at taka sær av reinhaldinum av økinum kring leikvøllin, 
hetta sambært skrivligari avtalu partanna millum, eins og heitt verður á nevndina um at festa øll tey 
leysu málini á vøllinum, eftir at kappingarárið er lokið, so hesi ikki gera skaða á millum annað nýggja 
graslíki. 
 
Formaðurin í mentamálanevndini og borgarstjórin taka upp fund við ÍF um avtaluna partanna millum 
um viðlíkahald av leikvøllinum og økið kring henda. 
 
Avgerð: 
Tilmælini frá mentamálanevndini og fíggjarnevndini vórðu samtykt. (9-0). 
 
 
Mál nr. 59/2015.  
 
Uppskot um tilfar til býráðsfundir. 
 
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá Sigurð S. Simonsen, býráðslimi, dagfest 16. oktober 2015, 
har hann mælir býráðnum til at venda aftur til góðu gomlu pappírsfundarskráirnar til býráðsfundirnar. 
Hesar sera væl úr hondum greiddu skráir, so at siga fullnøktaðu krøvini til fundarskráir. 
 
Honvegin heldur hann verða gott og hent ískoyti, eisini at havb núverandi talgildu skrpanina umframt. 
Tað er hansara persónliga meining, at dygdin í býráðsarbeiðinum á býráðsfundunum er lækkað, nú 
býráðið einans hava nýtt teldil. 
 
Avgerð: 
Uppskotið varð samtykt. 5 atkv. fyri og 4 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Magnus S. Midjord, Sigurð S. 
Simonsen, Eyðun á Lakjuni, Dánjal Vang og Jann N. Toftegaard. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Sigga 
Óladóttir Joensen, Árant Berjastein og Petur Abrahamsen. 
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