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Sonni á Horni
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Ár 2016 tann 28. apríl kl. 17.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 21. apríl 2016 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sonni á Horni
Magnus S. Midjord
Sigga Óladóttir Joensen
Símun Jákup Eliassen
Dánjal Vang
Petur Abrahamsen
Eyðun á Lakjuni
Jann N. Toftegaard
Bernhard Samuelsen
Bernhard Samuelsen møtti á fundinum sum varalimur fyri Árant Berjastein á lista D, sum boðað hevur
frá við telduposti, dagfestur 20. apríl 2016, at hann verður burturstaddur til býráðsfundin.
Símun Jákup Eliassen møtti sum varalimur á lista B fyri Sigurð S. Simonsen, sum er burturstaddur í
sjúkraørindum. Í hesum sambandi verður víst til teldupost frá Eyðuni á Lakjuni, dagfestur 23. apríl
2016.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr.35 /2016.
Umskipan av ávísum nevndum og umboðum.
Fuglafjarðar býráð er kunnað um, at Birgir Petersen, býráðslimur valdur á lista A á býráðsvalinum 13.
november 2012 tann 07. apríl 2016 er fluttur úr kommununi til Havnar.
Hesi viðurskifi hava so ta avleiðing við sær, at viðkomandi ikki eftir nevnda dag kann halda fram sum
býráðslimur, men má víkja sæti til 1. varalim á listanum, sum sambært gerðabókini hjá
Kommunuvalnevndini er Jann N. Toftegaard.
Jann N. Toftegaard hevur sostatt tikið sæti í býráðnum frá 07. apríl 2016 at rokna, meðan varalimirnir
í mentamálanevndini og teknisku nevndini taka sæti í nevndunum til ein umskipan er farin fram, hetta
vísandi til § 28, stk. 4 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri. Citat: “Verður avgjørt
at velja eina nevnd av nýggjum stendur øll nevndin fyri vali”.
Í hesum sambandi mælir meirilutin, sum er listi A, listi B og partur av lista D til, at mentamálanevndin
og tekniska nevndin verða valdar av nýggjum restina av inniverandi valskeiðið og at føstu limirnir og
varalimirnir umboðandi meirilutan verða hesir býráðslimir:
Mentamálanevndin:
Fastir limir.
Eyðun á Lakjuni
Jann N. Toftegaard

Varalimir:
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang

Tekniska nevndin:
Fastir limir
Dánjal Vang
Jann N. Toftegaard

Varalimir:
Magnus S. Midjord
Eyðun á Lakjuni

Somuleiðis verður eini neyðugt at velja limir og varalimir kommununar í Hallarnevndini, umboð og
varaumboð fyri Næmingaheimið á Kambsdali og limir í politiska fylgibólkin í sambandi við byggjan av
nýggjum barnaskúla. Mælt verður til at velja niðanfyri standandi:
Hallarnevndin:
Fast umboð:
Varaumboð:
Dánjal Vang
Eyðun á Lakjuni
Jann N. Toftegaad
Petur Abrahamsen
Næmingarheimið á Kambsdali:

Fast umboð:
Jann N. Toftegaard

Varaumboð:
Petur Abrahamsen

Politiskur fylgibólkur í sambandi við bygging av nýggjum barnaskúla:
Magnus S. Midjord, býráðslimur
Jann N. Toftegaard, býráðslimur
Sonni á Horni, borgarstjóri
Sigga Óladóttir Joensen, býráðslimur
Heitt verður á borgarstjóran um at taka hetta mál upp á fyrst komandi býráðsfundi, sum hildin verður
28. apríl 2016.
Avgerð:
Samtykt varð at velja velja mentamálanevndina og teknisku nevndina av nýggjum, og verða
nevndirnar mannaðar soleiðis, tað sum eftir er av verandi valskeiði (9-0):
Mentamálanevndin:
Fastir limir.
Eyðun á Lakjuni
Jann N. Toftegaard
Árant Berjastein

Varalimir:
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Petur Abrahamsen

Nevndin skipar seg sjálv sambært § 38, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri
við formanni og næstformanni.
Tekniska nevndin:
Fastir limir
Dánjal Vang
Jann N. Toftegaard
Sigga Óladóttir Joensen

Varalimir:
Magnus S. Midjord
Eyðun á Lakjuni
Petur Abrahamsen

Nevndin skipar seg sjálv sambært § 38, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri
við formanni og næstformanni.
Somuleiðis varð samtykt at velja umboð og varaumboð í Hallarnevndina og Næmingaheimið á
Kambsdali av nýggjum restina av inniverandi valskeiði (9-0):
Hallarnevndin:
Fast umboð:
Dánjal Vang
Jann N. Toftegaad

Varaumboð:
Eyðun á Lakjuni
Petur Abrahamsen

Næmingarheimið á Kambsdali:
Fast umboð:
Jann N. Toftegaard

Varaumboð:
Petur Abrahamsen

Samtykt arð eisini at velja Politiska fylgibólkin í sambandi við bygging av nýggjum barnaskúla av
nýggjum (9-0). Vald vórðu:
Politiskur fylgibólkur í sambandi við bygging av nýgggjum barnaskúla:
Magnus S. Midjord, býráðslimur
Jann N. Toftegaard, býráðslimur
Sonni á Horni, borgarstjóri
Sigga Óladóttir Joensen, býráðslimur
Mál nr. 36/2016.
Mál viðvíkjandi uppsøgn av leigumáli við Havsbrún fyri fóðurbryggjuna.
Vísandi til § 1 í leigusáttmála millum kommununa og Havsbrún, dagfestur 28. februar 2002 um
fóðurbryggjuna, so hevur vinnunevndin viðgjørt málið á fundi 14. apríl 2016 og mælir býráðnum til, at
leigumálið verður sagt upp frá 30. juni 2017 at rokna, solieðis at Fuglafjarðar havn eftir henda dag
yvirtekur tað leigaða økið og bryggjuna.
Hetta verður framt sambært § 7 í leigusáttmálanum.
Avgerð:
Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 37/2016.
Umsókn frá P/F Petur Larsen um innrætting.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F Petur Larsen, dagfest 21. mars 2016 um loyvi
at innrætta loft í bygningi felagsins á matr. nr. 239aa á havmarøkinum í Fuglafirði.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 18. apríl 2016, og mælir nevndin býráðnum
til, at umsóknin verður gingin á møti, soleiðis at hetta verður gjørt sambært viðløgdu tekningar.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá teknisku nevndini. 9-0(). Meðan málið varð viðgjørt og
avgerð tikin var Jákup Frants Larsen ikki á fundi vegna ógjegni.
Mál nr. 38/2016.
Mál viðvíkjandi uppskoti til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri 2017.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Søvn landsins, um innlatingarfreist fyri at lata inn
fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri rakstrarárið 2017.
Mentamálanevndin hevur móttikið uppskot frá kommunalu fyrisitingini, dagfest 20. apríl 2016 til
fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri árið 2017.
Sambært uppskotinum verða samlaðu rakstrarútreiðslurnar mettar til kr. 1.084.923,44 móti mettum kr.
830.000,00 í 2016.
Inntøkurnar av rakstrarstudningi verða mettar til:
Fuglafjarðar kommuna
kr. 650.954,06 (60%)
Landskassastudningur
kr. 433.969,38 (40%)
Samantals
kr. 1.084.923,44 (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.170.000,00 í landskassastuðli fyri 2015, sjálvt um fíggjarætlanin fyri
sama ár hevur eina rakstrarætlan upp á kr. 830.000,00 svarandi til kr,. 332.000,00.
Soleiðis góðkennir Søvn landsins, 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.
433.969,38, sum henda fíggjarætlan leggur upp til, men lutfalsbýtið kemur helst at verða 80% til
kommununa og 20%-um til landskassan.
Ætlanin hevur verið fyri á fundi í Mentamálanevndini tann 26. apríl 2016 og varð samtykt at taka undir við
málinum og mæla býráðnum til at samtykkja uppskotið til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri
2017, ásannandi at rakstrarstuðulin ikki verður 40% av teimum kr. 1.084.923,44, 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 2017, sum javnvigar við kr. 1.084.924,44. (9-0).
Mál nr. 38/2016.
Mál viðvíkjandi kommunalum ruddingardegi.
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið teldupost frá Magnusi S. Midjord, býráðslimi, dagfestur 20. apríl
2016, hvar hann ynskir at fáa eitt mál við á komandi býráðsfundi.

Hann mælir til at hava ein ruddingardag og hava kaffi og rundstykkir,áðrenn byrjað verður at gera
Fuglafjørð summarkláran, t.v.s. at tiltakið má verða í mai ella juni.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við uppskotinum frá Magnusi S. Midjord um kommunalan ruddingardag, og
at hesin verður hildin 07., 14. ella 21. mai 2016. (9-0). Samtykt varð at finna hóskandi dagin, og har
skipað verður fyri einum umhvørvisdegi, har ruddað verður fyrrapart á degnum og nakað út á
seinnapartin, og har borgarar tá hava møguleika fyri at fara á økið kommununar vestan fyri Gjógvará
fyri at seta runnar niður.
Mál nr. 39/2016.
Viðvíkjandi starvsfólkaskipan vm. fyri Fuglafjarðar kommunu.
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini til starvsfólkaskipan, starvsetanir og
starvslýsingar fyri kommununa, hetta vísandi til § 5, stk. 4 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri.
Talan er um nýtt uppskot, sum eftir ætlan kemur at avloysa starvsfólkaskipanina fyri kommununa,
sum góðkend er av býráðnum tann 16. juni 1998 og av Fíggjarmálaráðnum tann 08. januar 1999 við
seinni broytingum.
Kapitul 2 um kommunustýri § 5, stk. 4 sigur, at kommunustýri skipar kommunalu umsitingina, og skal
henda áseta nærri reglur um starvsfólkaviðurskifti í eini starvsfólkareglugerð. Stk 5 sigur, at ásetingar
í sáttmálum og avtalum um lønar- og starvsfólkaviðurskifti fyri kommunal starvsfólk og flokkingar og
stig fyri størv, sum ikki frammanundan eru ásett í sáttmálum ella avtalum, skulu góðkennast av
lendsstýrismanninum.
Fíggjarnevndin hevur havt uppskotini við viðgerðar á fundi tann 08. mars 2016 og vórðu hesi
gjøgnumgingin og broytingar framdar í mun til uppskotini, sum send vórðu býráðslimum til møguligar
viðmerkingar við telduposti, dagfestum 10. februar 2016. Hoyringsfreistin varð tá sett til 17. februar
2016 kl. 12.00, men er eingin viðmerking innkomin til fyrisitingina.
Nevndin varð samd um at leggja fyriliggjandi uppskot til umrøðu/viðgerðar á býráðsfundinum
mikudagin 16. mars 2016. Talan er um mál, sum í minsta lagi skal hava 2 viðgerðir í býráðnum við í
minsta lagi 14 daga millumbili.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 16. mars 2016 og varð avgerð tikin um at beina
uppskotini aftur í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar.
Sambært avtalu á býráðsfundinum, so sendi fyrisitingin tann 17. mars 2016 teldupost út til
býráðslimirnar saman við skjalatilfari í word fílum til at gera møguligar viðmerkingar/broytingar til
fyriliggjandi uppskot.
Tá ið tíðarfreistðin var úti tann 14. apríl 2016 hevði fyrisitingin ikki fingið nakra afturmelding til
áheitanina, sum send varð út 17. mars 2016.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt uppskotini av nýggjum á fundi tann 19. apríl 2016 og samtykti nevndin
at leggja hesi fyri býráðið til endaliga viðgerð og støðutakan á komandi fundi uttan tilmæli .

Avgerð:
Samtykt varð at góðkenna uppskotið til starvsfólkareglugerð og starvslýsingar. (9-0). Uppskot frá
Dánjali Vang um at beina málið um uppskot til starvsfólkasetanir aftiur í fíggjarnevndina til víðari
viðgerðar og møguliga framløgu fyri býráðslimunum fall. 4 atkv. fyri, 4 atkv. ímóti og 1 atkv. blonk.
Fyri atkvøddu Magnus S. Midjord, Eyðun á Lakjuni, Dánjal Vang og Jann N. Toftegaard. Ímóti
atkvøddu Sonni á Horni, Sigga Óladóttir Joensen, Bernhard Samuelsen og Petur Abrahamsen. Blankt
atkvøddi Símun Jákup Eliassen.
Viðvíkjandi uppskotinum til starvsfólsasetarnir varð uppskot sett fram av Sonna á Horni um at broyta
verðandi skipan soleiðis, at býráðið setir kommunustjóran, fíggjarnevndin øll leiðarastørv, meðan
býráðsleiðslan setir øll onnur starvsfólk. Uppskotið fall. 4 atkv. fyri, 4 atkv. ímóti og 1 atkv. var blonk.
Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Sigga Óladóttir Joensen, Bernhard Samuelsen og Petur Abrahamsen.
Ímóti atkvøddu
Magnus S. Midjord, Eyðun á Lakjuni, Dánjal Vang og Jann N. Toftegaard. Blankt
atkvøddi Símun Jákup Eliassen.
At enda varð atkvøtt um, at hildið verður fast við verandi skipan um starvsetanir, har býráðið setir øll
leiðarastørv og býráðsleiðslan øll onnur starvsfólk. Uppskotið varð samtykt. 5 atkv. fyri og 4 atkv.
blankar. Fyri atkvøddu Magnus S. Midjord, Eyðun á Lakjuni, Dánjal Vang, Jann N. Toftegaard og
Símun Jákup Eliassen. Blankt atkvøddu Sonni á Horni, Sigga Óladóttir Joensen, Bernhard Samuelsen
og Petur Abrahamsen.

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.50.
Magnus S. Midjord
Sigga Óladóttir Joensen
Dánjal Vang
Eyðun á Lakjuni
Petur Abrahamsen
Sigurð S. Simonsen
Bernhard Samuelsen
Jann N. Toftegaard
Sonni á Horni

Skrivari:
Jákup Frants Larsen

