
 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 30. apríl 2015 

Býráðsfundur nr. 04/2015 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2015 tann 30. apríl kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá 
borgarstjóranum, dagfest 23. apríl  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 
Við á fundinum luttók eisini Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari, meðan mál nr. 20 og 21/2015 vórðu 
viðgjørd og avgerðir tiknar. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari 
 
Mál nr. 20/2015.  
 

Mál viðvíkjandi roknskapi kommununar fyri 2014. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur tann 16. apríl 2015 móttikið grannskoðaðan roknskap fyri kommununa 
saman við grannskoðarafrágreiðing fyri 2014 frá Januar – løggilt grannskoðaravirki, undirskrivaður av 
Fróða Sivertsen, statsaut. revisor og annars grannskoðaður av Snorra á Bøgarði, skrásettum 
grannskoðara. 
 
Fíggjarnevndin hevur á fundi tann 22. apríl 2015 gjøgnumgingið roknskapin og 
grannskoðarafrágreiðingina saman við fíggjarleiðaranum Marini Thomsen og Jákup Frants Larsen, 
býráðsskrivara og samanhildið roknskaparøkini saman við fíggjarætlan kommununar fyri 2014. 
13 eykajáttanir eru framdar av býráðnum í árinum upp á tilsamans kr. 5.109.000,00, og eru tær 
fíggjaðar við meirskatti og umflytingum av rakstrar- til íløgukontoum, sí annars uppgerð um hetta í 
álitinum. 
 
Roknskapurin vísir eitt gjalsførisúrslit upp á -kr. 5.063.546,00 móti einum gjaldførisúrslitið í 2013 upp 
á kr. 4.229.207,00. 
Sambært høvuðsyvirliti í roknskapinum eru útgreiningarnar hesar og samanhildnar í mun til góðkendu 
fíggjarætlanina við framdum eykajáttanum í árinum: 
 

 Kontoheiti:  Roknskapur: Fíggjarætlan   Munur +/- 

       
1 Kommunal fyrisiting  -7.439.042,00 -7.604.000,00  -164.958,00 
2 Almanna- og heilsumál  -6.030.801,00 -6.598.000,00  -567.199,00 
3 Børn og ung  -11.680.708,00 -   11.491.100,00  189.608,00 
4 Undirvísing  -2.854.161,00 -3.611.000,00  -756.839,00 
5 Mentan og frítíð  -6.324.278,00 -6.196.250,00  128.028,00 
6 
7 

Teknisk mál  
Kommunal virki 

 -6.052.131,00 
3.433.230,00 

-5.396.000,00 
1.600.000,00 

 656.131,00 
-1.833.230,00 

1-7 Økið 1-7 tilsamans  -36.947.892,00 -39.296.350,00  2.348.458,00 
 

20 Rentukostnaður-netto  -3.136.725,00 -3.572.000,00  -435.275,00 
       
 Økið 1-7 tilsamans  -40.084.617,00 -42.868.350,00  -2.783.733,00 
       
1-7 NettoíÍløgur  1-7  -27.508.575,00 -34.138.000,00  -6.629.425,00 
       
 Samanteljing  -67.593.19200 -77.006.350,00  -9.413.158,00 
       
25 Gjaldføri  -2.913.668,00 2.800.000,00  5.713.668,00    

 /fíggjarbroytingar      
 Samanteljing  -70.506.860,00 -74.206.350,00  -3.699.490,00 

20 Skattainntøkur  -55.855.882,00 -54.508.790,00  -1.347.092,00 



 Lántøka/nýtsla innist.  -8.882.303,00             0  -8.882.303,00 
 Kapitaleftirlønir vm.  -705.129,,00 -1.200.000,00  494.872,00 

  
Samantals: 

  
-65.443.314,00       

 
-55.708.790,00 

  
-9.734.523,00 

 Gjaldførisúrslit  5.063.546,00 18.497.560,00  -13.434.014,00 

 
Annars eru íløgurnar útgreinaðar á blað síðu 7 í grannskoðaða roknskapinum. 
 
Býráðið hevur sum fyrr nevnt annars samtykt eykafíggjarjáttan fyri tilsamans kr. 5,1 mió í árinum, og 
eru hesar fráboðaðar Fíggjarmálaráðnum, hetta sambært §  53, stk. 2.3. í løgtingslóg nr. 87 frá 17. 
mei 2000 um kommunustýri (kommunustýrislógin). Fráboðaninar eru dagfestar: 27. februar 2014, 19. 
juni 2014, 08. september 2014, 29. september 2014, 01. desember 2014, 13. desember 2014 og 15., 
desember 2014. 
 
Býráðið/fíggjarnevndin er somuleiðis skrivliga kunnað um av fyrisitingini, at ein eykajáttan í flestu 
førum førir eina útreiðslu við sær, sum beinleiðis ávirkan á  roknskap kommununar fyri 2014. 
Eykajáttanin er víst niðanfyri. 
 

                              Talan er um hesar eykajáttanir:       

       

       

Øki Framd eykajáttan:  Upphædd: Fígging:  Endamál: 

       

6 Keyp av FK bygninginum  1.500.000,00 Meirskattur *) Íløgur í bygning 

2 Barnatannrøkt rakstur  900.000,00 Meirskattur  Tannlæknastovan 

2 Sosiala nevndin  30.000,000 Meirskattur  RAKSTUR 

6 Sosiala nevndin  10.000,00           Meirskattur  Doktarahús íløga 

3 Sosiala nevndin  10.000,00 Meirskattur  Stropin íløga 

3 Sosiala nevndin  10.000,00 Mierskattur  Barnalund íløga 

3 Sosiala nevndin  10.000,00 Meirskattur  KAMBUR ÍLØGA 

2 Barnatannrøkt  625.000,00 Meirskattur  Tannlæknast. íløgur 

7 Fuglafjarðar havn  1.100.000,00 Umflyting   Rakstur til íløgur 

3 Stropin  100.000,00 Meirskattur  Stropin rakstur 

3 Stropin  333.000,00 Meirskattur  Stropin íløgur 

3 Ung í arbeiði  300.000,00 Umflyting   Játtan umflyting 

3 Ung í arbeiði  181.000,00 Meirskattur  Játtan rakstur 

       

 Samantals:  5.109.000,00    

 
*) Býráðið tók annars avgerð um í hesum máli at lána peningin, men við tað at viðurskiftini fíggjarliga 
lagaðu tað so, so varð lántøkan ikki framd, men varð játtanin fíggjað við meirskatti. 
 
Lántøka er framd í 2014 upp á kr. 5,0 mió, metta í samsvari við góðkendu fíggjarætlanina fyri 2014. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 22. apríl 2015 og mælir nevndin einmæld 
býráðnum til at góðkenna grannskoðaða roknskap kommunununar fyri 2014 uttan viðmerkingar. 
Grannskoðarafrágreiðingin verður send  býráðslimum í trúnaði saman við málinum. 
 
Nevndin varð annars samd um at heita á grannskoðaran um at strika avsetingina til keyp av lendi á 
Vestara landinum upp á kr. 1.601.050,00, grundað á, at eingin endalig avtala er gjørd við 
Gjógvaráhaga um keypið, somuleiðis sum víst verður til uppskot til viðmerkingar frá 
grannskoðaranum á blað síðu 339 í grannskoðarafrágreiðingini. 
 
Sostatt verður roknskapurin broyttur tilsvarandi, so hesin vísir eitt betri úrslit upp á kr. 1,6 mió. 
Nevndin er eisini samd um, at keypið, tá ið avgerðin frá Gjógvaráhaga er staðfest endaliga, kann 
verða fíggjað við eini eykajáttan. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna roknskap kommununar fyri 
2014 uttan viðmerkingar. (9-0). 
 
Mál nr. 21/2015. 

                           
Mál viðvíkjandi uppskoti til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri ár 2016.  
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Søvn landsins, dagf. 27. mai 2014 um innlatingarfreist fyri 
at lata inn fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri rakstrarárið 2016. 
 



Mentamálanevndin hevur móttikið uppskot frá kommunalu fyrisitingini, dagfest 13. apríl 2015 til 
fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri árið 2016.  
 
Sambært uppskotinum verða samlaðu rakstrarútreiðslurnar mettar til kr. 830.000,00 móti mettum kr. 
831.918,00 í 2015, og er sostatt talan um eina lækking upp á kr. 1.918,00, svarandi til 0,2%. 
 
Inntøkurnar av rakstrarstudningi verða mettar til: 
 
Fuglafjarðar kommuna      kr.  498.000,00 (60%) 
Landskassastudningur       kr.  332.000,00 (40%) 

Samantals                      kr. 830.000,00 (100%) 
 
Sum tað sæst, so er lutfalsbýtið millum landskassa og kommunukassa í samsvar við nýggju 
bókasavnslógina,har býtið millum land og kommunu verður 60% í kommunurnar part og 40 % í 
Landskassans part. Áðrenn broyting varð gjørd í bókasavnslógini var býtið 40% í kommunurnar part 
og 60% í landskassans part. 
 
Kommunan hevur tó bert fingið kr. 170.022,00  í landskassastuðli fyri 2014, sjálvt um fíggjarætlanin fyri 
sama ár hevur eina rakstrarætlan upp á kr. 831.918,00 svarandi til kr,. 332.767,20, og roknskapurin fyri 
2014 hevði rakstrarútreiðslur upp á kr. 800.951,00, sum annars skuldi givið Bókasavninum ein 
rakstrarstuðul upp á kr. 320.380,40. 
 
Soleiðis góðkennir Føroya Landsbókasavn, sum nú er, ikki eina fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar Bókasavn, 

sum neyvan er størri enn kr. 425.056,00. 
 
Um gongdin verður tann sama, so kann kommunan ikki rokna við einum rakstrarstuðli upp á kr. 
332.000,00, sum henda fíggjarætlan leggur upp til, men við staðfesting kr. 170.022,00, so munurin kr. 
161.978,00  kemur kommunan sjálv at bera, so lutfalsbýtið kemur helst at verða 80% til kommununa og 
20%-um til landskassan. 
 
Ætlanin hevur verið fyri á fundi í Mentamálanevndini tann 15. apríl 2015 og varð samtykt at taka undir við 
málinum og mæla býráðnum til at samtykkja uppskotið til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 
2016, ásannandi at rakstrarstuðulin ikki verður 40% av teimum kr. 830.000,00, men heldur 40% av kr. 
425.056,00. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini og góðkenna uppskotið til fíggjarætlan 
fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2016. (9-0). 
 
 
Mál nr. 22/2015.  
 
Mál viðvíkjandi broytan av byggisamtyktini á Vestara landinum í Fuglafirði. 
 
Jákup Pauli Johannesen, arkitektur legði fram eitt fyribils uppskot á fundinum í teknisku nevndini 27. 
apríl 2015 um bústaðarøki niðanfyri Toftanesveg. Sambært hesum verður omankoyringarnar uttanvert 
hjá Kirstin Vørðhamar og Eli og Dinnu Jacobsen sálu.  
 
Vísandi til býráðssamtykt frá 26. februar 2015 mælir nevndin til, at byggisamtyktin á vestara 
landinum verður broytt soleiðis, at øki frá verandi sethúsaøki og og út til Árnanes verður broytt frá 
havnaøki til bústaðarøki.  
 
Áðrenn bygt verður skal serstøk byggisamtykt verða gjørd fyri økið. 
 
Viðvíkjandi havnaøkinum verður mælt til at planeraða øki frammanfyri fóðurgoymsluna   og  havnaøki 
á Enni verður víðkað sambært fyriliggjandi tekning, og tekur nevndin undir við fyriliggjandi broyting. 
 
Vinnunevndin hevur somuleiðis havt málið til viðgerðar á fundi 27. Apríl 2015, og mælir ein meiriluti 
Magnus S. Midjord og Sigurð S. Simonsen býráðnum til, at byggisamtyktin á Vestara landinum verður 
broytt soleiðis, at økið frá verandi sethúsaøkio og út til Árnanes verður broytt frá havnaøki til 
bústaðarøki. 
 
Minnilutin Árant Berjastein tekur inni undir við hesi broyting. 
 
Viðvíkjandi havnarøkinum verður mælt til, at planeraða økið frammanfyri fóðurgoymsluna og 
havnarøkið á Enni verður víðkað sambært fyriliggjandi tekning. 
 
Árant Berjastein luttók ikki á fundinum, tá ið málið um víðkan av havnarøki varð viðgjørt, við tað at 

hann hevði avtalu um at møta á øðrum fundi. 
 
Avgerð: 



Borgarstjórin tók á fundinum avgerð um at taka málið um, at málið viðvíkjandi planering av økinum 
framman fyri fóðurgoymsluna og havnarøkið á Enninum, verður tikið av skránni vegna tess, at málið 
ikki er nóg væl lýst. Málið verður lagt fyri aftur býráðið sum serstakt mál á komandi býráðsfundi 
saman við undirliggjandi tilfari og skjølum. 
 
Sonni á Horni, Árant Berjastein, Petur Abrahamsen og Sigga Óladóttir Joensen settu fram niðanfyri 
standandi broytingaruppskot, dagfest 30. Apríl 2015: 
 
Vísandi til býráðssamtykt frá 26. Februar mæla undirritaðu til, at byggisamtyktin á Vestara landinum 
verður broytt soleiðis, at økið frá verandi sethúsaøki og út til Árnanes verður broytt frá havna- til 
gústaðarøki og neystaøkið, har hædd verður tikin fyri, at fjøruluturin og náttúran verða varðveitt. 
 
Atkvøtt varð fyrst um broytingaruppskotið Uppskotið fall. 4 atkv. fyri og 5 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu: 
Sonni á Horni, Sigga Óladóttir Joensen, Árant Berjastein og Petur Abrahamsen. Ímóri atkvøddu:  
Atkvøtt varð síðan um tilmælini frá teknsiku nevndini og meiriluta í vinnunevndini. Hesi tilmæli vórðu 
samtykt. 5 atkvb. Fyri og 4 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu: Sigurð S. Simonsen, Jann N. Toftegaard, 
Magnus Midjord, Eyðun á Lakjuni og Dánjal Vang. Ímóti atkvøddu: Sonni á Horni, Sigga Óladóttir 
Joensen, Árant Berjastein og Petur Abrahamsen. 
 
Sonni á Horni, Sigga Óladóttir Joensen, Árant Berjastein og Petur Abrahamsen vildu hava niðanfyri 
standandi viðmerking í gerðabókina, sum er skrivlig: 
Undirritaðu kundu gott havt tikið undir við uppskotinum, um hædd varð tikin fyri fjørulutinum og 
neystabyggingini. 

 
 
Mál nr. 23/2015.  
 
Uppskot til arbeiðssetning um at kanna, um tað er skilagott, at skúlarnir í Eystur- og 
Fuglafjarðar kommunu verða skipaðir í ein bygnað. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið teldupost frá Eyðbjørn Poulsen, stjóra í Leiðsluhúsinum, 
dagfestur 19. mars 2015 saman við dagførdum uppskoti til arbeiðssetning sum avtalað á felagsfund 
við Gjógv tann 11. mars 2015, soleiðis at partarnir fáa viðgjørt málið víðari. 
 
Grundarlag: 
Eystur- og Fuglafjarðar kommunur hava arbeitt við framtíðar samstarvsmøguleikum innan 
framhaldsdeildina, og verkætlanarbólkurin, sum arbeiðir við kunning og hoyring, er komin við 
uppskoti um eisini at hoyra borgaran um møguleikan at leggja skúlarnar í kommununum báðum 
saman bygnaðarliga. 
 
Verkætlanarbólkurin ynskir í hesum sambandi at arbeiða víðari við at lýsa og greina henda møguleika 
og taka hann við í hoyringina. 
 
Uppskot til arbeiðssetning: 
Endamálið við arbeiðinum er at lýsa, um tað er skilagott, at skúlarnir í Eystur- og Fuglafjarðar 
kommunum verða lagdir saman bygnaðarliga. 
 
Viðurskifti, ið skulu verða við í lýsingini eru: 
 

 Lýsa fyrimunir og vansar 

 Lýsa, hvcussu næmingaflutningurt kann verða skipaður, og hvørja ávirkan tað hevur at flyta 

børnini úr nærumhvørvinum. 

 Gera ein dagførda ætlan fyri, hvussu samlaða kanningin og hoyringin kann verða framd í 

verki. 

 
Ítøkilig viðurskifti, ið skulu verða lýst: 

 Bygnaður 

 Fakliga umhvørvið hjá lærarum 

 Møguleikar hjá næmingum 

 Skúlaumhvørvi 

 Bygningar 

o Lýsa ymiskar møguleikar í verandi bygningum, t.d. innskúling, miðdeild og framhaldsdeild 

o Meta um neyðugar íløgur í verandi bygningar 

o Meta um íløguna at byggja nýggjan skúla 

 
Mett verður, at arbeiðið fer at taka umleið 2 mánaðar. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini 14. apríl 2015 og mælir nevndin býráðnum 
til, at tikið verður undir við, at verkætlanarbólkurin kannar nýggja arbeiðssetningin, við atliti til,  um 
tað er skilagott, at skúlarnir í báðum kommunum verða lagdir saman bygnaðarliga. 



 
Eisini varð nevndin samd um at mæla býráðnum til, at verandi barnaskúli í Fuglafirði ikki á nakran 
hátt verður niðurlagdur ella fluttur, grundað á at vit hava ein skúla í einum nærumhvørvi við umleið 
1.300 íbúgvum. 
 
Avgerð: 
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini við tí ískoyti, at talan verður um 
kanning, sum umfatar 01-10. flokk. (9-0). 
 

 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.10. 
 
 
Magnus S. Midjord 
 
 
Sigga Óladóttir Joensen 
 
 
Dánjal Vang 
 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
 
Petur Abrahamsen 
 
 
Sigurð S. Simonsen 
 
 
Árant Berjastein 
 
 
Jann N. Toftegaard 
 
 
Sonni á Horni 
 
 
 
Skrivari: 
 
 

Jákup Frants Larsen 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 
 


