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Ár 2016 tann 16. juni kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 09. juni 2016 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
Jann N. Toftegaard
Asbjørn Berthelsen
Asbjørb Berthelsen møtti sum varalimur fyri Árant Berjastein á lista D, sum boðað hevur frá við
telduposti, dagfestum 14. juni 2016, at hann verður burturstaddur fram til 08. juli 2016.
Sigurð S. Simonsen boðaði frá, at tá mál nr. 6 kom fyri, hevði hann heitt á varalimin Símun Jákup
Eliasen um at møta til fundin fyri seg, vegna tað at Sigurð S. Simonsen var ógegnigur í málinum.
Skrivari:

Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari

Mál nr. 46/2016.
Viðv. eykajáttan til íløgur í eldrabygging.
Sosiala nevndin hevur á fundi tann 15. februar og 07. mars 2016 viðgjørt málið viðvíkjandi uppskot til
Eldraland.
Tvey uppskot/ skitsur eru komnar til bygging av einum eldralandi á Kambsdali. Tað er Teknistovan í
Gøtu, sum er komin við einum uppskoti og eitt uppskot er frá Fuglark í Klaksvík.
Í samband við ”Skipan av formansskapi, føstum nevndum, øðrum nevndum og umboðum valskeiðið 1.
januar 2013 til 31. desember 2016”, er ein bólkur valdur til at arbeiða við eldraøkinum.
Arbeiðs/hugskotsbólkur eldrabygging vm.:
Sigurð S. Simonsen, formaður í sosialu nevndini
Sigga Óladóttir Joensen, býráðslimur
Eyðun á Lakjuni, býráðslimur
Dánjal Vang. býráðslimur
Magnus S. Midjord, býráðslimur
Miriam á Lakjuni, leiðari á Giljagarði
Elsebeth Viðoy Simonsen, leiðari á Vesturstovu
Irena Olsen, leiðari á sosialu deildini
Unna Næs Petersen, sjúkrarøktarfrøðingur og starvsfólk í Doktarahúsinum
Sosiala nevndin kallaði ”hugskotsbólkin” inn til fundar, tann 18. mars 2016 tá tekningarnar vóru klárar
frá Teknistovuni í Gøtu og frá Fuglark.
Tvey uppskot/ skitsur eru komnar til bygging av einum eldralandi á Kambsdali. Tað er Teknistovan í
Gøtu sum er komin við einum uppskoti og eitt uppskot frá Fuglark í Klaksvík.
Tosað var um lonir sum kundu verði bygdar, vardar íbúðir, sambýlið, røktar- og ellislon, dementlon og
møguliga eina lon til hospic sum manglar í Eysturoynni.
Sosiala nevndin hevur á fundi 17. mai 2016 samtykt at heita á fíggjarnevndina um at seta kr. 200.000
av fyri árið 2016
Málið hevur verið fyri á fíggjarnevndarfundi tann 18. mai 2016, og tekur nevndin undir við áheitanini frá
sosialu nevndini, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 200.000,00 til

eldrabygging fyri fíggjarárið 2016, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri.
Staðfest er, at eingin peningur er avsettur á fíggjarætlan kommununar fyri 2016 á rakstrarstaði 265 á
konto 3131-00: “Íløgur í eldraøkið”, og tí verður neyðugt við við eini eykajáttan tnevnda rakstrarstað og
konto upp á kr. 200.000,00.
Fíggingin verður fingin til vega sambært § 25 Gjaldføri av innistandandi peningi, hetta vísandi til somu
grein í omanfyri standandi lóg. Talan er um pening fyri sølu av “Luffustovu”.
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2013.
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 fyri til 1. viðgerð á býráðsfundi 26. mai 2016 og varð samtykt at taka undir við
tilmælunum frá sosialu nevndini og fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð á
býráðsfundinum 16. juni 2016.
Avgerð: Málið var einmælt samtykt at veita eina eykajáttan á kr. 200.000 til endamálið, (90)
Mál nr. 47/2016.
Mál viðvíkjandi uppskoti frá Nánd um umbygging av Vesturstovu og møgulig eykajáttan.
Sosiala nevndin hevur havt málið fyri á fundi tann 07. mars 2016.
Sosiala nevndin er samd um at gera tað fyrra uppskotið, (eitt av búðrúmunum av trimum verður
gjørt til tvey baðiverilsir) um býráðið játtar pening til tað. Pengar eru ikki settir av á fíggjarætlanin til
umbygging av Vesturstovu fyri 2016.
Í kostnaðarmetingini frá Teknisku deild, kemur hendan umbyggingin at kosta uml. kr. 456.000.
Spurningurin er eisini hvussu nógvar broytingar skula gerast í Vesturstovu, nú tankar eru um at
byggja nýtt innan eldraøkið.
Sosiala nevndin er samd um at taka útbyggingina í stigum og í takt við hvat er ráðiligt at gera.
Sosiala nevndin samtykti á fundi 07. mars 2016 fer at heita á fíggjarnevndina um at játta pening til
umbyggingina av parti av Vesturstovu.
Nevndin viðgjørdi tilmælið frá sosialu nevndini á fundi 19. apríl 2016 og tekur nevndin fult undir við,
at umbyggingar verða gjørdar av Vesturstovu, hetta sambært uppritinum.
Nevndin er sinnað at seta neyðugan pening av á fíggjarætlan kommununar komandi árini, men at tað
tíverri er trupult við at geva eykajáttan, sum fíggjarliga støðan er í løtuni, eisini við atliti til allar íløgur
við játtan og eykajáttan, sum skulu verða gjørdar í 2016.
Nevndin samtykti at taka ein fund upp við sosialu nevndina, eitt nú við atlitum til eina møguliga
fígging av umbyggingini, og eisini hvussu kommunan skal leggja eitt umbyggingararbeiði til rættis, so
hetta minst møguligt gongur út yvir búðfólkini á Vesturstovu.
Hinvegin mugu vit eisini staðfesta, at við nevndu umbygging, sum kemur at gera umstøðurnar væl
betri hjá ávísum búðfólkum, verður eldrasambýlið niðurnormerað við 1 búfólki.
Fíggjarnevndin hevur aftur viðgjørt málið á fundi 08. juni 2016 og í hesum sambandi møtti Sigurð S.
Simonsen, formaður í sosialu nevndini á fundi við nevndina. Hann greiddi nevndini frá ætlaðu
útbyggingini/umbyggingini av Vesturstovu, eitt nú fyrsta byggistigi, har ætlanin er, at tey 3 búrúmini í
ovaru hædd omaneftir verða til 2, grundað á ætlanir um at deila hetta, soleiðis at hetta verður skipað
í 2 WC og baðrúm og løgd aftrat hinum báðum búrúmunum.
Nevndin viðgjørdi málið á fundinum og tekur nevndin undir við áheitanini frá sosialu nevndini, og mælir
nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 456.000,00 til eldrabygging fyri fíggjarárið 2016,
hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri.

Staðfest er, at eingin peningur er avsettur á fíggjarætlan kommununar fyri 2016 á rakstrarstaði 265 á
konto 3131-00: “Íløgur í Vesturstovu”, og tí verður neyðugt við við eini eykajáttan til nevnda rakstrarstað
og konto upp á kr. 456.000,00.
Fíggingin verður fingin til vega sambært § 25 Gjaldføri “meirskatti A+B”, sum kommunan partvíst hevur
fingið fyrstu 5 mánaðarnar av árinum 2016, hetta vísandi til somu grein í omanfyri standandi lóg.
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2016.
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 einmælt at beina málið til aðru viðgerð á komandi býráðsfundi, (9-0)
Mál nr. 47/2016.
Mál viðvíkjandi innrættan av kjallaranum í býráðshúsinum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá 5 býráðslimum, dagfest 18. mai 2016, um innrættan
av kjallaranum í býráðshúsinum. Tekniska deildin hevur gjørt uppskot at innrætta tríggjar skrivstovur
og eitt WC í kjallaranum, og sambært meting verður kostnaðurin av hesum kr. 725.000,00.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 01. juni 2016, og mælir ein meiriluti
Dánjal Vang og Jann N. Toftegaard til, at kjallarin verður innrættaður sambært fyriliggjandi uppskot,
og at heitt verður á fíggjarnevndina um at útvega neyðuga fígging.
Viðvíkjandi hølum til billiardfelagið, sum nú hevur til húsa í kjallaranum, verður mælt til, at eitt høli
verður innrættað til felagið í FK bygninginum.
Minnilutin Sigga Óladóttir Joensen mælir til at kannað verður, um partur av umsitingini kann verða
fluttur í býráðssalin, og at býráðsfundir verða hildnir í Mentanarhúsinum.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt tilmælini frá teknisku nevndini á fundi 08. juni 2016 og samtykti at
leggja málið fyri býráðið til viðgerðar/avgerðar uttan tilmæli.
Sigga Óladóttir Joensen legði soljóðandi broytingaruppskot fram á fundinum:
Skrivstovubygningurin skal kannast allur sum hann er fyri sopp og inniluft. Um alt tað er í ordan,
verður farið undir at fyrireika arbeiðið við at innrætta kjallaran og kanna møguleikar, hvar
Billiardfelagið so kann húsast.
Málið verður lagt aftur fyri býráðið, tá allar tekningar og kostnaðarmetingar eru gjørdar fyri
skrivstovur og fyri hølir til Billiardfelagið.
Avgerð:
Broytingaruppskotið varð felt við 3 atkvøðum fyri, 5 atkvøðum ímóti og einari blankari atkvøðu.
Magnus Midjord, Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni, Dánjal Vang og Jann N. Toftegaard atkvøddu
ímóti og Asbjørn Berthelsen atkvøddi blankt.
Uppskotið frá teknisku nevndini varð samtykt við 5 atkvøðum fyri, 2 atkvøðum ímóti og 2 blankum
atkvøðum. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni og Sigga Ó. Joensen. Asbjørn Berthelsen og Petur
Abrahamsen atkvøddu blankt.

Mál nr. 48/2016.
Mál viðvíkjandi uppskoti til nýtt býráðshús.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá 5 býráðslimum, dagfest 18. mai 2016, um nýtt
býráðshús, har skotið verður upp at gera eitt nýtt býráðshús í miðbýnum, tá ið tíðin er komin til hetta,
og at heitt verður á teknisku deildina um at útvega tekningar og kostnaðarmeting av nýggjum húsi.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 01. juni 2016, og mælir nevndin
býráðnum til at taka undir við hesum uppskoti.
Avgerð: Málið varð einmælt samtykt, (9-0)

Mál nr. 49/2016.
Mál viðvíkjandi reingerð av kommunalum bygningum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið frágreiðing frá einum virki um reingerð av kommunalum
bygningum, hetta sambært áheitan frá kommununi um at fáa gjørt arbeiðið, sum lýsir bygningarnar
nærri, eins og mett verður, hvussu nógva arbeiðstíð nýtt eigur at verða til reingerðina vm., eins og
hvørjum standi hvør einstakur bygningur er í.
Mentamálanevndin, sosiala nevndin og tekniska nevndin hava viðgjørt málið um reingerðina og mæla
nevndirnar býráðnum til, at kommunan skipar ein felags politikk á økinum, og at reingerðin av øllum
kommunalum bygningum verður boðin út.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 18. mai 2016 og varð avgerð tikin um at beina málið
til býráðið til endaliga viðgerð og støðutakan uttan nevndartilmæli.
Avgerð á býráðsfundi 26. mai 2016:
Samtykt varð at beina málið aftur í fyrisitingina til víðari viðgerðar, eitt nú við atliti til uppskot til
lýsing, og at greina spurningin um viðurskiftini hjá verandi reingerðarfólkum í samband við eina
møguliga útbjóðing av reingerðini av kommunalu bygningunum. Málið verður lagt aftur fyri komandi
býráðsfund 16. juni 2016.(9-0).
Vísandi til avgerðina á býráðsfundinum 26. mai 2016 hevur fyrisitingin gjørt uppskot til lýsing av
útbjóðing av reingerð av kommunalum bygningum, har atlit eisini verður tikið til í lýsingini um verandi
reingerðingarfólk: ”Fuglafjarðar kommuna ynskir, at verandi reingerðingarfólk sleppa at halda áfram
innan reingerð, men kann roknast við broytingum, ið komandi arbeiðstakari fremur”.
Hinvegin verður neyðugt, at verandi reingerðingarfólk og tey, ið hava reingerðingararbeiði upp á tilboð
halda áfram til 01. oktober 2016, um áhugi er fyri hesum. Kommunan eigur, um so verður, at arbeiðið
verður boðið út, at greiða kommunalt settum reingerðingarfólkum frá avgerðini, eins og neyðugt
verður at tosa við tey, ið hava sáttmálar við kommununa um reingerðir av stovnum, um avgerðina.
Avgerð: Býráðið samtykti við 7 atkvøðum fyri, einari atkvøðu ímóti og einari blankari
atkvøðu at bjóða reingerðina út við ávístu lýsing. Ímóti atkvøddi Magnus S. Midjord og
Asbjørn Berthelsen atkvøddi blankt.
Mál nr. 50/2016.
Umsókn frá P/F Sandgrevstur um byggiloyvi til goymslubygning.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F Sandgrevstur, dagfest 08. juni 2016 um
byggiloyvi til goymslubygning millum Arbeiðsmannafelagshúsið og bygningin hjá Vónini, sum
Framherji nú er eigari av.
Í samband við hetta mál hevur fundur verið millum Sandgrevstur og umboð fyri kommununa, har
Sandgrevstur ynskti, at kommunan loysti málið viðv. grunnakjallaranum.
Kostnaðurin av at taka hendan partin av bygninginum niður og gera nýggjan vegg uppaftur verður
mettur til kr. 245.000,Borgarstjórin hevur verið í samband við Anfinn Olsen, stjóra á Framherja, og kundi hann ganga við til
at verða av við tann ovasta partin av grunnakjallaranum, men so vildi hann hava teir umleið 6
metrarnar heimanfyri grunnakjallaran til útigoymslu.
Hetta førir við sær, at ætlaða innkoyring sambært umsóknini á hesum øki má verða flutt.
Tá ið bygt verður í mark móti Arbeiðsmannafelagshúsinum og útkoyring og útgongd vestureftir
verður inn á ognina hjá Arbeiðsmannafelagnum, er umsóknin send til hoyringar hjá
Arbeiðsmannafelagnum.
Teir hava ikki uppá so stutta tí havt møguleika at koma við hoyringssvari.
Treytað av at viðuskiftini við Framherja verða avgreidd og málið viðvíkjandi innkoyring verður loyst,
so mælir tekniska nevndin á fundi 15. juni 2016 býráðnum til, at byggiloyvi verður játtað til P/F
Sandgrevstur at byggja ein goymslubygning á. Fyri at hava nøktandi møguleika at viðlíkahalda
bygningarnar verður mælt til, at fráleikin millum byrningarnar í minsta lagi verður 1,3 m.
Eisini skal hoyringssvar frá Arbeiðsmannafelagum fyriliggja og verða viðgjørt, áðrenn byggiloyvið
verður útskrivað.

Ásetingarnar í kunngerð um brunaverju og brunatrygd KBB-99 skulu verða fylgdar.
Tá ið ætlani er at innrætta part av høllini til skrivstovur skal umsókn hesum viðvíkjandi verða viðgjørd
av kommununi, áðrenn hetta verður gjørt.
Vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi 14. juni 2016 og mælir býráðnum til, treytað av at
viðurskiftini viðvíkjandi Framherja verður avgreitt og málið um innkoyring verður loyst, at økið verður
játtað P/F Sandgrevstri at byggja ein goymslubygning á.
Í sambandi við viðgerðina í vinnunevndini fór Sigurð S. Simonsen av fundi vegna ógjegni og møtti
varalimur hansara Eyðun á Lakjuni á fundinum, meðan hetta mál varð viðgjørt og tilmæltl býráðnum.
Avgerð: Málið varð samtykt, samstundis sum býráðið ynskir at heita á umsøkjaran um ikki
at gera bygningin hægri enn neyðugt. Eisini skulu grannarnir, sum missa útsýnið verða
kunnaðir. 8 atkvøddu fyri og ein atkvøddi blankt. Asbjørn Berthelsen atkvøddi blankt
Mál nr. 51/2016
Umsókn frá P/F Vónini um byggiloyvi til trolvirki á Enninum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F Vónini, dagfest 12. juni 2016 um byggiloyvi til
eitt trolvirki norðuri á Enni.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 15. juni 2016 og vinnunevndini 14. juni
2015, og mæla nevndirnar býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møti til trolvirkið í tráð við
fyriliggjandi skitsur.
Vísandi til at neyðugar tekningar/projekt av ætlanini ikki fyriliggja verður mælt til byggiloyvið verður
útskrivað, tá ið endaligar tekningar/projekt sum tekniska deild kann góðtaka, fyriliggja.
Avgerð: Málið varð einmælt samtykt (9-0)
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 20,30
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