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Mál nr. 20/2014.
Mál viðvíkjandi 2. Viðgerð av eykajáttan til barna- og ungdómstannrøktina.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið teldupost frá Mortani í Hamrabyrgi, tannlækna, dagfestur 12.
mai 2014 saman við uppskoti til í skoyti til konsulentavtalu millum SP/F Mortan í Hamrabyrgi og
kommununa fyri barna- og ungdómstannrøkt hetta sambært fund partanna millum tann 29. apríl
2014.
Avtalan, sum partarnir gjørdu tann 10. desember 2013 gongur út tann 30. juni 2014, og sambært
ískoytinum, so kemur avtalan at verða longd við einum ári fram til 30. juni 2015 og kann ikki verða
uppsøgd í hesum tíðarskeiði.
Somuleiðis er komið inn í ískoytisavtaluna, at tannlæknin somuleiðis kann nýta tannlæknahølini til
privat tannlæknavirksemi, og kemur í hesum sambandi at ringa kommununi ávíst mánaðargjald. Allar
útreiðslur í sambandi við privata tannlæknavirksemi tannlæknans eru kommununi óviðkomandi, og
ber tannlæknin allar útreiðslur til tilfar, starvsfólk vm.
Avtala varð eisini gjørd um at seta tannlækna í starv ½ tíð tann 01. august 2014, men hevur
tannlæknin fyri stuttum boðað frá, at viðkomandi hóast alt ikki tekur við starvinum.
Í hesum sambandi verður víst til avgerð á fundi í fíggjarnevndini tann 22. januar 2014 um viðurskifti í
sambandi við privatpraksis hjá tannlæknanum, og sum kunngjørd er SP/F Mortani í Hamrabyrgi við
skrivi, dagfestum 28. januar 2014, og sum býráðið er kunnað um.
Á fíggjarætlan kommununar fyri 2014 eru avsettar kr. 940.000,00 til barna- og ungdómstannrøkt,
men sambært framrokningum, dagfestar 13. mai 2014, so verður mett, at samlaði kostnaðurin verður
kr. 1.834.880,61 ella kr. 894.880,61 hægri enn mett. Tó kann framrokningarkostnaðurin verða nakað
lægri, eitt nú grundað á at allar útreiðslur kunnu verða tiknar við í eini framrokning.
Somuleiðis kann ein møgulig inntøka fyri leigu fyri privatvirksemi í kommunalu tannlæknahølunum
geva ávísar inntøkur. Sostatt er metingin hjá fyrisitingini, at tann fyrsta tíðin frá januar-mai 2014 er
lutfalsliga dýrari enn restina av árinum. Tó verður staðfest, at játtanin fyri 2014 er uppbrúkt, tá ið mai
mánaði er lokin.
So ein eykajáttan má verða veitt so skjótt sum gjørligt, t.v.s. í juni ella august 2014, við tað at talan
er um lógarkravdar tænastur til børn og ung.
Grrundin fyri hesum er, at sambært fíggjarætlanini varð mett, at kostnaðurin kom at verða ein
eindarprísur, sum kommunan hevði goldið privatum tannlækna í sambandi við útlisitering, men

staðfest er, at støðan síðan 01. desember ikki hevur verið henda, við tað at kommunan hevur sett
tannrøktara í starv fulla tíð, hevur gjørt avtalu við Klaksvíkar kommunu um tannrætting vm, eins og
ein avtala er gjørd við SP/F Mortan í Hamrabyrgi um konsulentvirksemi.
Haraftrat hevur kommunan keypt alt tilfarið, sum fyrrverandi tannlæknin hevði í síni goymslu til
barna- og ungdómstannrøktina.
Mett verður somuleiðis, at lógin um broyting í barna- og ungdómstannrøkt – LL nr. 23 frá 06. mars
1998 verður broytt frá 01. januar 2015, soleiðis at kommunustýrið skal tryggja børnum og ungum
undir 18 ár, sum búgva í kommununi møguleika fyri ókeypis fyribyrgjandi og viðgerðandi tannrøkt.
Sambært hesum so koma 2 árgangir av ungum inn aftrat við umleið 50 persónuim, so samlaða talið
av børnum og ungum, sum skulu hava viðgerð sambært broyttu lógina umleið 400 í tali.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 14. mai 2014 og mælir nevndin býráðnum
til at góðkenna uppskot til ískoyti til konsulentavtaluna við SP/F Mortan í Hamrabyrgi, dagfest 10.
desember 2013, so henda verður longd í eitt ár óuppsigilig frá 01. juli 2014 at rokna fram til 30. juni
2015.
Viðvíkjandi møguligari eykajáttan mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 900.000,00 til
rakstur av barna- og ungdómstannrøktini fyri fíggjarárið 2014, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr.
87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, grundað á fíggjarligu staðfestingarnar, og at talan er um
lógarbundnar útreiðslur, hetta vísandi til løgtingslóg nr. 23 frá 06. mars 1998 um barna- og
ungdómstannrøkt.
Staðfest er, at kr. 940.000,00 eru avsettar á rakstrarstaði 02.20.23.530.10 á konto 141001: “Keyp av
vørum og tænastum”, og við eini eykajáttan upp á kr. 900.000,00 verður upphæddin broytt til kr.
1.840.000,00.
Fíggingin verður fingin til vega av meirinntøku av kommunuskatti, rakstrarstað 20.52.11.530.01 konto
610001, hetta vísandi til grein 41, stk. 2 í omanfyri standandi lóg (kommunulógini).
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevuir beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2014.
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.
Eisini varð nevndin samd um at fara undir samráðingar, um at fáa gjørt broytingar í teimum
sáttmálum sum kommunan hevur í sambandi við barna- og ungdómstannrøktina, soleiðis at
kommunan á henda hátt framyvir kann lækka rakstrarútreiðslurnar.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 28. mai 2014 og varð samtykt at taka undir við
tilmælinum frá fíggjarnevndini til ískoytisavtalu við SP/F Mortan í Hamrabyrgi til konsulentavtaluna ,
dagfest 10. desember 2014, sum longd verður við einum ári frá 01. juli 2014 til 30. juni 2015,
somuleiðis ískoytinum um framleigu av tannlækahølunum til felagið til privata tannrøkt. (9-0).
Somuleiðis verður tikið undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini eykajáttan og beina málið til 2. og
endaliga viðgerð á býráðsdfundinum 19. juni 2014. (9-0).
Avgerð:
Samtykt varð við 2. viðgerð at góðkenna at veita eina eykajáttan upp á kr. 900.000,00 til rakstur- og
barna- og ungdómstannrøktini, hetta vísandi til tilmæli frá fíggjarnevndini frá 28. mai 2014. (9-0).
Mál nr. 21/2014.
Viðvíkjandi restandi peningi á fíggjarætlanini hjá sosialu nevndini.
Fuglafjarðar kommuna/fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá sosialu nevndini, dagfest 12. mai 2014,
við frágreiðing um at játtanin hjá nevndini ikki strekkir til tær ætlanir nevndin hevur, og loyvir nevndin
sær tessvegna at heita á fíggjarnevndina, um at taka undir við tilmælinum um at fáa hækka
fíggjarætlanina fyri 2014.
Útskrift frá fundinum í Sosialu nevndini, sum var tann 05. mai 2014: Sosiala nevndin samtykti at
skeltir skula á barnagarðarnar og á demensheimið. Irena hevur kanna hjá Mikalina glas, hvat tað
kostar at fáa hana at gera “stuttligar bókstavar”, prikkutar, stríputar til stovnarnar.
Til demensheimið skal nevndin biða Óla Skarðhamar gera eitt skelti, sum líkist tí í Vesturstovu .
Nøvnini koma at kosta uml. kr. 10.000 krónur pr. navn. Avgjørt er eisini at Stropin og Kambur skula
hava skelti á teirra stovnar.

Sosiala nevndin umhugsar at avdúka nøvnini, tá ið Mentanarvikan verður í september 2014. Sosiala
nevndin biður um eykajáttan á kr. 40.000.
Sosiala nevndin er samd um at heita á fíggjarnevndina, um at taka undir við tilmælinum, og játta kr.
40.000 til navnaskeltir til dagstovnin í Fuglafirði, dagtilhaldið fyri dement í Fuglafirði, Stropan og Kamb
á Kambsdali. Kr. 25.000 til sertørv og serflutning og kr. 5.000 til námsferð hjá Sosialu nevndini til
Suðuroyar.
Sosiala nevndin viðgjørdi málið á fundi tann 05. mai 2014 og heitir á fíggjarnevndina, um at játta
tilsamans kr. 70.000 til endamálini.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 14. mai 2014 og mælir nevndin býráðnum
til at veita eina eykajáttan á kr. 70.000,00 til rakstur og íløgur hjá sosialu nevndini fyri fíggjarárið 2014,
hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri.
Staðfest er, at kr. 60.000,00 eru avsettar
til sosialu deildina til rakstur á rakstrarstaði
01.11.14.530.1223.530.10 á konto 141001: “Keyp av vørum og tænastum”, og við eini eykajáttan upp á
kr. 30.000,00 verður upphæddin broytt til kr. 90.000,00. Talan verður her um játtan til sertørv kr.
25.000,00 og kr. 5.000,00 til námsferð hjá nevndini til Suðuroyar.
Viðvíkjandi eykajáttan til íløgur/rakstur stovnar í navnaskeltir verða hesar útgreinaðar soleiðis:
Íløga í dagstovnin í Fuglafirði til navnaskelti kr. 10.000,00 verður játtað til rakstrarstað 03.26.11.531.20
konto 310001, har eingin peningalig játtan fyriliggur í 2014.
Íløga í Stropan til navnaskelti kr. 10.000,00 verður játtað til rakstrarstað 03.26.11.531.10 konto 310001,
soleiðis at játtanin í 2014 verður hækkað úr kr. 300.000,00 upp í kr. 310.000,00 í 2014.
Rakstur til viðlíkahald av dagtilhaldinum fyri dement (læknahúsini) til navnaskelti kr. 10.000,00 verður
játtað til rakstrarstað 06.11.31.530.10 konto 160001, har avsettar eru kr. 320.000,00 í 2014, og verður
játtanin sostatt hækkað upp í kr. 320.000,00.
Fíggingin verður fingin til vega av meirinntøku av kommunuskatti, rakstrarstað 20.52.11.530.01 konto
610001, hetta vísandi til grein 41, stk. 2 í omanfyri standandi lóg (kommunulógini).
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2014.
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:
Samykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð
av eykajáttanini á komandi býráðsfundi. (9-0).
Mál nr. 22/2014.
Uppskot til samstarvsavtalu fyri eldraøkið.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið uppskot til samstarvsavtalu millum Eystur- og Fuglafjarðar
kommunu, dagfest 30. apríl 2014, sum sent er Almannamálaráðnum, hetta sambært løgtingslóg nr.
20 frá 07. apríl 2014 um kommunalt samstarv um heimatænastu, eldrarøkt vm, galdandi frá 01.
januar 2015.
Sambært § 4, stk. 1 skulu kommunurnar áðrenn 01. mai 2014 endaliga verða skipaðar í góðkend
kommunal samstarvsøki, ið hava til endamáls at umsita heimatænastu, eldrarøkt vm í avvarðandi
kommunu.
Í § 4, stk. 2 stendur hvørji økir talan verður um, og sambært 3) verður Eysturoy eitt økið, tó
undantikið Sunda- og Eiðis kommunur. Í stk. 5 stendur, at kommunal samstørv, ið ikki eru
samsvarandi økjunum í stk. 2, skulu hava í minsta lagi 3000 íbúgvar.
Tað er júst út frá § 4, stk. 5, at ætlaða samstarvið millum Eystur- og Fuglafjarðar kommunur er gjørt
út frá, við tað at hesar báðar kommunurnar hava ídag umleið 3.460 íbúgvar, og tessvegna halda seg
til løgtingslógina.
Uppskotið er sum sagt sent Almannamálaráðnum tann 30. apríl 2014 við teirri viðmerking, at politiska
viðgerðin av avtaluni um samstarv ikki er liðug enn, og tessvegna er uppskotið ikki endaligt. Mett
verður, at endaliga uppskotið verður sent ráðnum soskjótt, sum tað er góðkent av báðum býráðunum
mánaðarskiftið mai/juni 2014.

Sosiala nevndin hevur viðgjørt uppskotið til samstarvsavtalu fyri eldraøkið á fundi tann 05. mai 2014
og mælir nevndin býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot við niðanfyri standandi ískoyti til § 3
við eyka stk.:
“Avgerðir tiknar av stýrinum skulu tryggja eitt javnbjóðis tilboð á eldraøkinum, sum er til gagns fyri
báðar kommunurnar og tryggja, at allar staðsetingar verða javnt býttar millum kommunurnar.” (Hesin
parturin verður tikin við í innanhýsisskjølum partanna millum)
Fíggjarnevndin hevur somuleiðis viðgjørt uppskotið til samstarv millum Eystur- og Fuglafjarðar
kommunur á fundi tann 14. mai 2014, og mælir nevndin býráðnum til at góðkenna uppskotið við teirri
broyting til § 3, stk. 3, sum sosiala nevndin mælir býráðnum til í sínum áliti.
Fundur hevur verið millum býráðini í Eystur- og Fuglafjarðar kommunum tann 27. mai 2014 um
uppskotið til samstarvsavtalu um bú- og heimatænastu, og koma broytingar at verða gjørdar til
fyriliggjandi uppskot, hetta sambært viðmerkingum frá Almannamálaráðnum til samstarvsavtalur og
fund partanna millum 26. mai 2014.
Tá ið arbeiðið er gjørt, verður nýtt uppskot lagt fyri býráðini til viðmerkingar, somuleiðis sum endaliga
uppskotið verður sent Almannamálaráðnum til viðmerkingar/broytingar, áðrenn býráðini taka endaliga
støðu í juni 2014. Landsstýriskvinnan í almannamálum skal hava góðkent avtaluna í seinasta lagi 01.
juli 2014.
Semja varð eisini millum býráðini um, at lýst skal verða alment eftir leiðara til tænastuna skjótast
gjørligt, soleiðis at viðkomandi, ið settur verður, kann fara undir arbeiðið við fakliga partinum av
yvirtøkuni av eldraøkinum, sum sambært lógini verður 01. januar 2015.
Sambært § 3 í uppskotinum verður eitt stýri (nevnd) vald, hetta samsvarandi § 7 í løgtingslóg nr. 20
frá 07. apríl 2014. Í nevndini eru borgarstjórarnir og eitt umboð úr sosialu nevndini/trivnaðarnevndini
umframt eitt umboð aftrat úr Eysturkommunu, sum skal verða kommunustýrislimur.
Á fundinum við Eysturkommunu varð avgjørt, at Fuglafjarðar býráð skjótast gjørligt skal velja sítt
umboð hjá sosialu nevndini í samstarvsnevndina, og skuldi forkvinnan í sosialu nevndini tosa við
nevndarlimirnar og koma við sínum uppskoti til býráðsfundin 28. mai 2014.
Nevndin hevur havt fund um málið tann 27. mai 2014 og mælir býráðnum til at velja Siggu Óladóttir
Joensen, forkvinnu í sosialu nevndini sum lim í samstarvsnevndina valskeiðið út og Petur Abrahamsen,
nevndarlim í sosialu nevndini sum varalim.
Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 28. mai 2014 og varð avgerð tikin um at góðkenna
avgerðina á felags býráðsfundinum millum Eystur- og Fuglafjarðar kommunur tann 27. mai 2014 um
leigu av sambýlunum og lýsan eftir leiðara til eldra- og heimatænastuna. (9-0)
Somuleiðis varð samtykt at taka undir við tilmælinum frá sosialu nevndini um at velja Siggu Óladóttir
Joensen, forkvinnu í sosialu nevndini sum fastan lim í stýrið og Petur Abrahamsen, nevndarlim í
sosialu nevndini sum varalim valskeiðið út, t.v.s. fram til 31. desember 2016. (9-0).
Annars gjørdi Sigga Óladóttir vart við, at avtala varð gjørd í stýrinum fyri barnaverndarsamstarvið, at
formenninir í samstørvunum skulu verða valdir fyri 2 ár, soleiðis at skilja at kommunurnar býttu
formanssessin sínamillum í valskeiðnum, og at sama kom at verða galdandi fyri samstarvið um bú- og
heiamtænastuna. Hetta inniber, at formenn ikki samstundis kunnu sita í samstørvunum úr eini
kommunu.
Fundur hevur verið millum fíggjarnevndirnar í Eystur- og Fuglafjarðar kommunum á bátasavninum í
Leirvík tann 11. juni kl. 19.30-21.15 og varð hesin hildin sambært innkalling frá borgarstjóranum fyri
Eysturkommunu, dagfest 05. juni 2014 við vegleiðandi dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Setan av leiðara til Heimatænastuna (hvørjar førleikar skal leiðarin havna osfr.).
Ásetan av leigukostnaði.
Skriv frá samstarvinum á Skálafjørðinum.
Sáttmálin.
Ymiskt.

Ad. 1. Partarnir vórðu samdir um at lýsa eftir leiðara til Heimatænastuna beinanvegin, og í hesum
sambandi verður víst á, at býráðið á fundi 28. mai 2014 hevur tikið avgerð um hesa lýsing/starvsetan.
Eysturkommuna hevur fingið til vega lýsingar frá Almannamálaráðnum, sum nýtt kunnu verða sum
grundarlag fyri eini lýsing eftir leiðara. Annars mettu partarnir, at lýsingin skuldi verða breið, so eitt
nú persónar við ymiskum útbúgvingum, sum relateraðu til starvið eisini kundu søkja.
Vit skulu fáa uppskot til lýsing eftir leiðara til ummælis, tá ið uppskot varð gjørt.

Ad. 2. Fíggjarnevndirnar vórðu samdar um at taka undir við hjálagda uppskoti til leigukostnað fyri
sambýlini í kommununum, hetta vísandi til § 8, stk. 1 í uppskoti til samstarvssáttmála kommunurnar
millum. Tó varð viðmerking gjørd viðvíkjandi dagtilhaldinum fyri demens, har ein mettur kostnaður
varð settur inn.
Greitt varð frá okkara síðu, at best og rættast hevði verið at fingið eina óvilduga meting gjørda av
bygninginum við atliti til umvælingarnar, sum gjørdar eru í 2013-2014, og at tekjanskal verða útskift í
2014. Hesum hevði Eysturkommuna einki ímóti.
Ad. 3. Tosað varð á fundinum um bræv frá Skálafjarðar samstarvinum til Almannamálaráðið um
viðurskifti viðvíkjandi Eysturoyar Røktar- og ellisheimi. Semja varð um, at kommunurnar eru ikki
samdar við skrivinum og leistinum.
Allar kommunurnar hava sitið saman og tosa um viðurskiftini, og eru samdar um at vit eiga at gera
eina roynd at finna eina semju, áðrenn tað verður latið upp til annan myndugleika at avgera hvat og
hvussu. Hildið verður ikki, at vit hava troytt allar møguleikar enn.
Boðað verður frá, at kommunurnar ikki taka undir við skrivinum, og
Almannamálaráðið okkara viðmerkingar fyrst í komandi viku.

fær samstarvið og

Ad. 4. Broytt uppskot til samstarvsavtalu fyri heimatænastuna varð gjøgnumgingið á fundinum, har
broytingarnar í mun til 1. uppskotið frá 30. apríl 2014 vórðu lýstar við reyðum og grønum liti, eins og
strikað varð yvir teir partarnar, sum tiknir verða burturúr.
Fíggjarnevndirnar vórðu samdar um at góðkenna fyriliggjandi uppskot til samstarvsavtalu, tí við
broyting til § 8, stk. 4, at ognarkommunurnar hava ábyrgd av og bera kostnaðin av at halda ognirnar
viðlíka.
Uppskotið til samatsrvsavtaluna er sent Almannamálaráðnum (kommunudeildini) til møguligar
viðmerkingar/broytingar, men endaligt svar er tó ikki komið enn um endalig krøv um gókenning.
Býráðið hevur fund tann 19. juni 2014 og býráðið fyri Eysturkommunu tann 25. juni 2014, men
neyðugt verður, at sosiala nevndin kemur at viðgera uppskotini til samstarvsavtalu og leigukostnað
skjótast. Trivnaðarnevndin fyri Eysturkommunu kemur at viðgera málið á fundi mánadagin 16. juni
2014.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 12. juni 2014 og mælir býráðnum til at góðkenna
fyriliggjandi uppskot til samstarvsavtalu við Eysturkommunu um heimatænastu galdandi frá 01.
januar 2015.
Tó kunnu
smávegis broytingar
verða kravdar av kommunudeildini í
Almannamálaráðnum.
Somuleiðis mælir nevndin býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot til leigukostnað, við tí ískoyti
ad 2, stk. 2. um dagtilhaldið fyri demens (læknahúsini).
Sosiala nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 16. juni 2014, og har uppskotið til samstarvsavtalu varð
gjøgnumgingið í felag og tosað varð um hvørja grein sær í uppskotinum. Somuleiðis varð tosað um
leigukostnaðin, sum samstarvið skal gjalda fyri heimini, sí § 8, stk. 1.
Nevndin samtykti einmælt at mæla býráðnum til taka undir við uppskotinum um samstarvsavtaluna
og leigukostnað fyri heimini.
Somuleiðis mælir nevndin býráðnum til, at fylgiskjalið til sáttmálan skal verða klárt, tá ið sáttmálin
verður undirskrivaður seinast í mánaðanum.
Avgerð:
Á fundinum heitti forkvinnan í sosiala nevndini á býráðið vegna nevndina um at taka tilmælið um
fylgisskjalið aftur, og varð henda umbøn gingin á møti.
Tilmælini frá sosialu nevndini og fíggjarnevndini um uppskot um samstarvsavtalu millum
Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunur um heimatænastu, eldrarøkt vm., dagfest 19. juni 2014
og uppskotið um leigukostnað vórðu samtykt. 9-0).
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