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Ár 2013 tann 12. september kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv
frá borgarstjóranum, dagfest 06. september 2013 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sonni á Horni
Magnus S. Midjord
Sigga Óladóttir Joensen
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Petur Abrahamsen
Árant Berjastein
Birgir Petersen
Atli Larsen
Atli Larsen møtti sum varalimur fyri Eyðun á Lakjuni, sum hevur boðað borgarstjóranum frá, at hann
er burturstaddur frá 06. til og við 14. september 2013 og somuleiðis ynskir, at varalimurin tekur sæti í
býráðnum hesa tíðina.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 37/2013.
Viðvíkjandi umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til fóðurgoymslu III á havnarøkinum.
Nevnda mál hevur aftur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 05. september 2013.
Magnus S. Midjord hevði uppskot frammi um, at fóðurgoymsla III verður bygd sunnan fyri verandi
fóðurgoymslu, hetta sambært fyriliggjandi tekning, sum send verður býráðnum hjáløgd.
Avtalað varð somuleiðis á fundinum, at vinnunevndin tekur upp fund við Odd Eliasen, stjóra á
Havsbrún um hetta mál.
P.s. Sambært fyriliggjandi verður hesin fundur hildin fyrst í komandi viku, og eftir henda er ætlanin at
vinnunevndin kemur at lata býráðnum tilmæli/tilmælir í málinum.
Fundur hevur verið millum vinnunevndina/borgarstjóran og Odd Eliasen, stjóra á Havsbrún
leygardagin tann 07.september 2013. Fyri vinnunevndina møttu: Magnus S. Midjord, Birgir Petersen
og Sigurð S. Simonsen. Málið um bygging og staðseting av fóðurgoymsluni varð umrøtt partanna
millum, men varð eingin avgerð tikin.
Partarnir vórðu samdir um at taka upp nýggjan fund partanna millum og leggja málið aftur fyri
býráðið, so skjótt sum málið er búgvið til tess. Vinnunevndin heitir tessvegna á borgarstjóran um at
taka málið av dagskránni á býráðsfundinum 12. september 2013. Talan er um mál nr. 01.
Avgerð:
Vísandi til frammanfyri standandi fund millum vinnunevndina og Havsbrún, so tók borgarstórin avgerð
um at taka málið av skránni.
Mál nr. 38/2013.
Viðv. eykajáttan til læknahúsini í Fuglafirði.
Tekniska deild heitir í skrivi, dagf. 12. juni 2013 á fíggjarnevndina um at heita á biðja býráðið um at
veita eina eykajáttan til læknahúsini upp á kr. 150.000,00.
Í sambandi við ætlan býráðsins at nýta læknahúsini sum dagtilhald fyri dement, so eru í
fíggjarætlanini fyri 2013 avsettar kr. 250.000,00 til ístandsetan og umbygging.

Eftir at hava gjøgnumgingið bygningin saman við umboðum fyri Almannaverkið, so er deildin komin
fram til, at avsetta játtanin upp á kr. 250.000,00 ikki er nóg stór, við tað at ásett krøv til slíkan
bygning skulu verða hildin.
Neyðugt er, at vindeyguni skulu verða skift, so tey yvirhalda krøv viðvíkjandi bjargingaropum,
somuleiðis sum 2 nýggj toilett skulu verða gjørd. Øll rúmini á loftinum, gongd og gamla bíðirúmi skulu
verða málað, og nýggjur gólvbelegningur skal verða lagdur á gólvið í gongd á lofti, og við
innkoyringina skal portur verða uppsett.
Deildin metir, at samlaði kostnaðurin kemur at liggja um kr. 400.000,00, soleiðis at neyðugt verður
við eini meirjáttan upp á kr. 150.000,00, um hesi arbeiði skulu verða gjørd.
Málið hevur verið fyri á fíggjarnevndarfundi tann 13. juni 2013, og tekur nevndin tekur undir við áheitanini
frá teknisku deildini, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 150.000,00 til
læknahúsini fyri fíggjarárið 2013, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri.
Staðfest er, at kr. 250.000,00 eru avsettar á rakstrarstaði 06.11.31.530.10 á konto 160001: “Leiga og
viðvíkahald”, og við eini eykajáttan upp á kr. 150.000,00 verður upphæddin broytt til kr. 400.000,00.
Fíggingin verður fingin til vega av innistandandi peningi, hetta vísandi til somu grein í omanfyri standandi
lóg.
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevuir 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 til 1. viðgerð á býráðsfundi 20. juni 2013 og varð samtykt at taka undir við
tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaligari viðgerð á komandi býráðsfundi.
Avgerð:
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna eykajáttanina til læknahúsini upp á kr. 150.000,00 og at
henda verður fíggjað av innistandandi peningi. Sostatt verður játtanin á rakstrarstaði 06.11.31.530.10
konto 160001 broytt frá kr. 250.000,00 til kr. 400.000,00. (9-0).
Mál nr. 39/2013.
Viðvíkjandi avtalu um “Leið 410”.
Fuglafjarðar kommuna hevur tann 02. juli 2013 móttikið uppskot frá Strandferðsluni um ferðaætlan
fyri leið 410 millum Klaksvík, Eysturkommunu, Kambsdal og Fuglafjørð, og har hædd varð tikin til ein
samstarv millum SSL, Klaksvíkar-Eystur- og Fuglafjarðar kommunu.
Víst verður í hesum sambandi annars til fundir partanna millum um viðurskiftini, har leið 410 varð
umrødd eins og fíggjarkostnaður og lutfalsbýti millum SSL og kommunurnar.
Sambært uppskotinum til ferðaætlan koma 21 túrar verða koyrdir millum Fuglafjørð, Kambsdal og
Gøtudal/Klaksvík, meðan 19 túrar verða koyrdir úr Fuglafirði til Kambsdals og Gøtudal/Klaksvík.
Staðfest er, at seinastu túrarnir á kvøldi, koyrir bussleiðin ikki niðan á Kambsdal, men støðgar niðri
við landsvegin.
Síðan hevur Klaksvíkar kommuna boða frá, at kommunan ikki ynskir at verða við í samstarvinum, við
tað at kommunan kemur at skipa sína egnu bussleið innan fyri kommunumark. Nevnast skal, at tað
varð Klaksvíkar kommuna sum í síni tíð átti sín størsta leiklut í, at ein avtala fekst millum SSL,
Klaksvíkar-, Leirvík- og Fuglafjarðar kommunur fyri leið 410.
Kommunan hevur móttikið skriv frá Strandferðsluni, dagfest 22. august 2013 um samstarv fyri leið
410 við fíggjarkostnaði, og har samstarvið verður millum SSL, Eystur- og Fuglafjarðar kommunur.
Sambært hesum kemur okkara partur av útbjóðingini at verða kr. 613.620,00, meðan
Eysturkommuna kemur at rinda kr. 597.420,00.
Leið 410 kemur eisini at koyra nakrar túrar út til Klaksvíkar sjúkrahús, hetta sambært ynskjum. Atlit
verður sostatt tikið til teir persónar, sum ikki hava møguleika fyri øðrum flutningi, og at hesir, sum
støðan er nú, ikki verða settir av bussinum í miðbýnum, og skulu ganga víðari út á sjúkrahúsið.
Lutfalsbýtið í 2013 kemur at verða 59% til SSL móti 44% í 2008, og 41% til kommunurnar móti 56% í
2008.

Sáttmálin frá 2008 við prístalsviðgerð hevði eina útreiðslu fyri kommununa upp á kr. 304.920,00, og
við eini meirkoyring í 2013 upp á kr. 308.700,00, so verður samlaði kostnaðurin fyri okkara part kr.
613.620,00.
Sum nevnt omanfyri verður 2013 kostnaðurin kr. 613.620,00, sum er umleið ktr. 200.000,00 hægri
enn verandi skipanir, leið 410 + eykabussin á morgni og seinnapartin. Um so verður, at tikið verður
undir við avtaluni, so verður neyðugt at fáa til vega eina eykajáttan fyri restina av árinum 2013 upp á
umleið kr. 100.000,00, somuleiðis sum kommunan skal avseta fulla sáttmálaupphædd í 2014. Henda
skal verða løgd undir eina játtan, nevniliga á øki 7:”Bussleiðin” rakstrarstað 07.38.21.530.10.
Býráðsleiðslan hevur tann 02. september 2013 havt fund við Trivnaðarnevndina á Kambsdali um
viðurskiftini, sí fundarfrásøgn, og vórðu partarnir samdir um, at nevndin skuldi koma við sínum
viðmerkingum hóskvøldið 05. september h.á., eftir at møguligar viðmerkingar vórðu innkomnar til
uppskotið um ferðaætlanina fyri leið 410.
Við telduposti frá Trivnaðarnevndini, dagfest 05. september 2013 verður greitt frá teimum
viðmerkingum, sum borgarar á Kambsdali hava lagt út á facebook, sum í høvuðsheitum hava 8 punkt,
sí annars avrit av teldupostnum. Fleiri av punktunum eru spurningar, sum kommunan framyvir kemur
at umrøða við SSL, eitt nú koyringina niðan á dalin, ókeypis koyring, barnatal í bussunum, atburðurin
hjá bussførarum mótvegis teimum ferðandi osfr.
Nevndin metir annars til punkt 2, at ítróttarfelaøgini eisini hava ábyrgd fyri at leggja venjingar til
rættis, so hesar eru í tráð við galdandi ferðaætlan.
Annars hevur býráðsleiðslan í telduposti, dagfestum 30. august 2013 til SSL boða frá støðuni í
málinum, og at fyrisitingin annars mælir fíggjarnevndini/býráðsnum til at góðkenna fyriliggjandi avtalu
partanna millum, treytað av at Eysturkommuna verður partur av hesi. Ein av grundgevingunum til
tilmæli er, at kommunan á henda hátt kemur at økja um samstarvið við grannakommununa.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 06. september 2013 og mælir nevndin
býráðnum einmælt til at taka undir við avtaluni við SSL fyri leið 410, treytað av at Eysturkommuna
eisini verður partur av avtaluni. Nevndin er av teirri áskoðan at tað er av sera stórum týdningi fyri
samstarvið við Eysturkommunu, um hetta eisini kemur at umfata partar av bussleiðini eisini.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini um at gera avtalu við Strandferðsluna
um leið 410, treytað av at Eysturkommuna verður partur av avtaluni, sum skotið er upp í skrivi frá
SSL, dagfest 22. august 2013. (9-0).
Mál nr. 40/2013.
Mál viðvíkjandi spillivatnsætlan fyri Fuglafjarðar kommunu.
Vísandi til kunngerð nr. 111 frá 7. september 2009 so skulu allar kommunur gera spillivatnsætlan,
soleiðis at øll kloakkviðuskifti eru fingin í rættlag áðrenn 1. januar 2015.
Tekniska deildin hevur í longri tíð arbeitt við hesi ætlan, og hevur í hesum tíðarskeiði havt drúgt og
konstruktivt samskifti við Umhvørvisstovuna hesum viðvíkjandi,
og hevur eftirfylgjandi fingið
afturmelding um, at tey góðaka fyriliggjandi spillivatnsætlan, soleiðis at øll kloakkviðuskiftini eru fingin í
rættlag áðrenn 1. januar 2015.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 03. september 2013 og mælir nevndin
býráðnum til at góðtaka fyriliggjandi spillivatnsætlan dagfest 24. juli 2013.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 41/2013.
Skipa-, vøru- og leigugjøld.
Vinnunevndin hevur á aftur fundi tann 05. september 2013 tikið undir við fyriliggjandi uppskoti 2 frá
arbeiðsbólkinum um dagføring av “Skipa-, vøru- og leigugjøldum” fyri Fuglafjarðar havn.
Vinnunevndin mælir til hesar broytingar í uppskotinum.
Grein 12.Fiskur og fiskaúrdráttur (siða 14)
Stk. b)

Pelagisk fiskasløg fryst
Fyri innkomu
100 kg kr. 1,15
Fyri útferð
100 kg kr. 1,15
Pelagisk fiskasløg fekst
Fyri innkomu til matna og ídna,
Av landingarvirðinum
0,75%
Botnfiskasløg
Fyri innkomu

0,75%

Á síði 19 Fastgerð og loysing, fyri hvørja ferð,
kr. 250,leygar-,sunnu- og halgidagar kr. 450,Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi tann 20. juni 2013 og varð avgerð tá tikin um at taka
málið av dagskrá, grundað á ógreiðum viðurskftum.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá vinnunevndini og góðkenna uppskotið til gjaldskrá fyri
Fuglafjarðar havn galdandi fram til 30. apríl 2017. (9-0).
Mál nr. 42/2013.
Viðvíkjandi umsókn frá Restaurant Muntra um skeinkiloyvi.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Poul Rustin, dagfest 03. september 2013 um
uttandura skeinkiloyvi til Restaurant Muntra á matr. nr. 494 á Toftagøtu 1 í Fuglafirði.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 05. september 2013, og mælir nevndin
býráðnum til, at loyvi til uttandura skeinkiloyvi til Restarant Muntra verður givið.
Avgerð:
Tilmæli frá vinnunevndini varð samtykt. (9-0).
Mál nr. 43/2013.
Viðurskifti viðvíkjandi víðari lesnaði hjá kommunalum starvsfólki.
Sosiala nevndin hevur á fundi tann 15. august 2013, viðgjørt málið viðvíkjandi víðarilesnaði til
starvsfólk sum arbeiða í Fuglafjarðar kommunu.
Av og á koma fyrispurningar inn til kommununa, um stuðul til skeið og víðarilesnað.
Nøkur taka skeið og útbúgvingar uttanum arbeiðið.
Tá starvsfólk hava tikið ymisk skeið, ella víðari útbúgvingar, venda tey sær til kommununa, um
førleikaviðbót tí tey nú hava eina útbúgving afturat, - útbúgvingini tey hava frammanundan.
Hesir spurningar koma sum oftast til sosialu nevndina og nevndin hevur í uppskoti at leggja málið fyri
býráðið, so býráðið kann hava eina felags áskoðan og eina mannagongd fyri, hvør kann sleppa á skeið
og nær man kann søkja um stuðul til víðari lesnað.
Býráðið kann, sum vanligt er, lata leiðararnar á avvarðandi stovnum taka støðu til skeið, sum er
relevant fyri stovnin og sum verður fíggja av avvarðandi stovni. Her verður hugsað um eitt dags skeið
ella fleirdaga skeið, alt eftir kostnaði og hvussu relevant skeiðið er fyri stovnin.
Síðani er tað tey størru skeiðini, eftirútbúgvingar og útbúgvingar annars, sum býráðið kundi tikið
støðu til.
Hvørjar mannagongdir skula verða, tá fólk ynskja sær skeið og útbúgvingar, uttanum tað
omanfyristandandi avtalu við stovnarnar.
Fleiri útbúgvingar verða nú bjóðaðar út á netinum og møguleikarnir eru nógvir. Tað er bæði spennandi
og mennandi at lesa okkurt víðari, men mannagongdir mugu verða.
Her verður hugsað um endamálið við lestnaðinum, fíggjarligan stuðul til útbúgvingina, stuðul til
ferðing og uppihald, bæði innan- og uttanlandað. Fáa starvsfólk frí frá arbeiðið, við ella uttan løn,
hvussu leingi kann man verða burtur frá arbeiðið, skula onnur fólk umsita arbeiðið, hjá tí fólkinum
sum er burtur frá arbeiðið osv. osv.
Skal kommunan seta pening av á fíggjarætlanini til endamálið?

Skal tað verða fæst tíð á árinum fyri, nær kann man søkja um at sleppa á skeið, ella á eina
útbúgving?
Ella, skula umsóknir um víðari lesnað, viðgerðast í hvørjum einkultum tilfeldi?
Skula umsóknir fyri avvarðandi nevnd, alt eftir hvat útbúgving verður søkt um?
Ella skula umsóknirnar fyri býráðið?
Nevndin samtykti á fundinum at leggja málið fyri á býráðsfundi tann 29 august 2013, so býráðið kann
viðgerða málið í felag.
Avgerð:
Samtykt varð at beina málið í fíggjarnevndina til víðari viðgerðar, eitt nú fyri at kanna hjá KSF og
øðrum kommunum, um kommunur hava skipaðan útbúgvingarpolitikk og eisini neyðugar
peningaavsetingar, so kommunal starvsfólk fyri at søkja um stuðul. (9-0). Somuleiðis varð avgerð
tikin um, at fíggjarnevndin kallar býráðið inn til arbeiðsfund fyri at viðgerða víðari málið, og skal hesin
fundurin verða hildin, tá ið málið er nærri kannað. (9-0).
Mál nr. 44/2013.
Viðvíkjandi eldrabústøðum í kommununi.
Sosiala nevndin hevur á fundi tann 20. juni 2013, viðgjørt málið viðvíkjandi eldrabústaðir í
Fuglafjarðar kommunu. Nevndin viðgjørdi uppskot um at byggja smá hús, tey sonevndu
Dímunarhúsini, uppi í Fløtugerði.
Uppskoti er - at byrja verður í smáum, har man byggir eini trý til fimm Dímunarhús, og at man ger ein
framtíðarplan yvir bygging av eldraøkinum yvir fleiri ár.
Nevndin hugsar at húsini skula liggja nær Vesturstovu, so kommunan fær samskipað alt eldraøkið á
einum stað. Øll kunnu fáa hjálp til ymisk viðurskiftir teimum tørva, alt eftir førleika.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri á býráðsfundi tann 29 august 2013, so býráðið kann viðgerða
málið í felag.
Um býráðið kemur til eina niðurstøðu, kann málið fara til víðari viðgerð í teknisku nevndini.
Sosiala nevndin ætlar at fáa pening settan av á fíggjarætlanini fyri 2014.
Avgerð:
Samtykt varð, eins og í máli nr. 44/2013 at hetta mál verður tikið upp til viðgerðar á arbeiðsfundi hjá
býráðnum. Málið verður annars beint aftur í sosialu nevndina fyri eitt nú at taka fund upp við Bústaðir
um møguligar eldrabústaðir í kommununi. (9-0).
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