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Ár 2014 tann 25. september kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv
frá borgarstjóranum, dagfest 19. september 2014 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
Birgir Petersen
Við á fundinum luttók eisini Marin Sólheim Thomsen, fíggjarleiðari, meðan mál nr. 33/2014 var til
viðgerðar og avgerð tikin.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 33/2014.
Mál viðvíkjandi 1. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlanarkarmi fyri kommununa 2015.
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 14 september 2014 til fyribils
fíggjarætlanarkarm fyri kommununa fyri 2015.
Vísandi til § 39, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við gildiskomu tann 01.
januar 2001, so skal fíggjarnevndin fyri 1. oktober leggja uppskot til fíggjarætlan fyri býráðið.
Sambært stk. 2 í somu grein stendur, at kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan 2 ferðir
við í minsta lagi 14 daga millumbili, og skal ætlanin verða endaliga samtykt í seinasta lagi 01.
desember.
Skattagrundarlagið er roknað út frá upplýsningum frá Taks, har inntøkan pr. 01. september 2014 er
upproknað til eitt ár við skattaprosenti 21,5. Somuleiðis er botnfrádrátturin ásettur eftir útrokningum
frá Taks.
Barnatalið er 397, og barnafrádrátturin er ásettur til til kr. 5.500,00 pr. barn í 2015, sum er sama
upphædd sum fyri 2014.
Hjálagda uppskot, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt á fundi 17. september 2014 og gjørt broytingar
til í mun til sjálvt uppskotið frá fyrisitingini javnvigar við kr. 71.407.429, somuleiðis sum ikki verður
roknað roknað við nøkrum rakstraravlopi.
Eingin íløgu er beinleiðis avsett, men verða sambært uppskotinum rúm fyri íløgum upp kr. 14.531.929
av sjálvum rakstrinum.
Rakstrarútreiðslurnar brutto verða mettar til kr. 51.475.500,00 og netto til kr. 35.896.000,00,
rentuútreiðslurnar + rentustuðulin til kr. 3.400.000,00 og avdráttirnir av føstum lánum til kr.
2.000.000,00.
Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 48.612,929,00 við einum skattaprosenti upp á 21,5%,
partafelagsskatturin verður fyribils verður til kr. 6.000.000,00 og skattur av kapitaleftirlønum til kr.
1.200.000,00, meðan eingin inntrøka fyribils er avsett við sølu av grundstykkjum. Møguligar inntøkur
verða inntøkuførdar undir íløgum teknisk mál.
Fíggjarnevndin samtykt á fundi 17. september 2014 at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarkarm fyri
býráðið til 1. viðgerð.
Hinvegin eru so útreiðslur og inntøkur til eldrarøktina ikki tiknar við, við tað at samráðingar millum
Kommunufelagið og Fíggjarmálaráðið ikki eru komnar á mál. Endaligu upphæddirnar verða skulu
verða staðfestar á løgtingsfíggjarætlanini fyri 2015.

Eftir 1. viðgerðina í býráðnum verður fíggjarætlanaruppskotið viðgjørt og gjøgnumarbeitt í føstu
nevndunum í samráð við stovnsleiðarar og ábyrgdarfólk.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið aftur í fíggjarnevndina til
2. viðgerð. (9-0).
Mál nr. 34/2014.
2. viðgerð av eykajáttan um íløgur í tannlæknaútgerð.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Mortani í Hamrabyrgi, tannlækna, dagfest 17. august
2014 um viðurskifti í sambandi við uppstigan av tannlæknastovuni, har greitt verður frá, at hann
hevur sett 2 starvsfólk aftrat í sambandi við privatpraksis.
Saman við skrivinum eru tilboð upp á nýggja útgerð, somuleiðis sum hann lýsir verandi amboð á
tannlæknastovuni, sum møguliga koma at verða yvirtikin frá Tannlæknastovuni v/Steintór Larsen.
Talan er um nýggjan tannlæknastól við tilhoyri, súgvimotor, røntgen-sensor og 1 operatørstól aftrat.
Talan verður um eina samlaða íløgu upp á kr. 625.000,00, og staðfest er á fundi í fíggjarnevndini 21.
august 2014, at eingin peningur til íløgur í tannlæknastovuna er avsettur á fíggjarætlan kommununar
fyri 2014 og tí verður neyðugt við eini eykajáttan, um útgerðin skal verða keypt í inniverandi
fíggjarári.
Fundur hevur annars verið millum fyrisitingina og umboð fyri Steintór Larsen um møguligan kostnað
fyri keypi av amboðunum, sum ídag eru á tannlæknastovuni, og sum eru ogn hjá SP/F
Tannlæknastovuni í Fuglafirði. Kommunan hevur fingið eitt yvirlit yvir amboðini við nývirði og
avskrivingum. Umboðið játtaði at venda aftur við einum uppskoti, so støða kundi verða tikin til
møguligt keyp.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi 21. august 2014 og varð avgerð tikin um at útseta
endaligu viðgerðina av hesum máli til seinni fund, eitt nú grundað á, at endaligt tilboð ikki enn er
innkomið frá viðkomandi upp á brúktu tannlæknaútgerðina hjá Tannlæknastovuni.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 28. august 2014 og mælir nevndin býráðnum
til at veita eina eykajáttan upp á kr. 625.000,00 til íløgur í útgerð í kommunalu tannlæknastovuna fyri
fíggjarárið 2014, hetta sambært § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. Mai 2000 um kommunustýri.
Staðfest er, at eingin upphædd er avsett á fíggjarætlan kommununar fyri 2014 í íløgur í útbúnað til
tannlæknastovuna, og við eini eykajáttan verður upphæddin sostatt broytt úr kr. 0,00 til kr.
625.000,00 og verður sostatt neyðugt at upprætta nýtt rakstrarstað á øki 2 “Almanna- og heilsumál”,
eins og nýtt kontonummar.
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 (kommunlógini).
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. Mai 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 veri til viðgerðar á býráðsfundi tann 03. September 2014 og varð samtykt varð at taka
undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð á komandi
býráðsfundi. (9-0).
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og endaliga góðkenna eykajáttanina fyri
íløgur í tannlæknaútgerð upp á kr. 625.000,00. (9-0).
Mál nr. 35/2014.
Umsókn frá P/F Havsbrún um bygiloyvi til mjølgoymslu á havnarøkinum.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F Havsbrún, dagfest 07. apríl 2014 um byggiloyvi
til mjølgoymslu á økinum frá frystigoymsluni hjá laksaavirkinum og suðureftir, og at verandi
bygningar hjá Havsbrún, sum standa í vegin á hesum øki, verða tiknir burtur.

P/F Sandgrevstur hevur í skrivi, dagfest 29. apríl 2014 víst á, at teir í skrivi, dagfestum 19. september
2011 hava víst á hetta øki sum ein møguleika hjá teimum at byggja ein goymslubygning.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundum í vinnunevndini og teknisku nevndini (felagsfundi) tann 14.
juli 2014 og verður mælt býráðnum til, at prinsipiellt loyvi verður givið til Havsbrún at byggja
mjølgoymslu á økinum sunnan fyri frystigoymsluna hjá Laksavirkinum, og at hetta verður gjørt eftir
nærri ásetingum frá kommununi viðvíkjandi dispunering av økinum.
Viðvíkjandi skrivinum frá P/F Sandgrevstri verður hildið, at ein loysn kann verða funnin, har verandi
bygningar hjá felagnum upp á 1.210 m2 kunnu verða partur av.
Áðrenn hetta mál varð viðgjørt fór Sigurð S. Simonsen av fundinum vegna ógjegni.
Á eykabýráðsfundi tann 19. juli 2014 varð samtykt at taka undir við tilmælunum frá vinnu- og
teknisku nevndunum í málinum (7-0). Meðan málið varð viðgjørt og avgerð tikin varð Sigurð S.
Simonsen ikki á fundi vegna ógjegni.
Viðmerking í gerðabókina:
Áðrenn viðgerðin byrjaði av máli nr. 27/2014 gjørdi Sigurð S. Simonsen vart við, at málið um
mjølgoymslu til P/F Havsbrún ikki er liðugt viðgjørt í havna-/vinnunevndini, og tískil fyriliggur einki
tilmæli frá nevndini.
Vísandi til § 6, 2. Petti í kommunustýrisskipanini, eigur býráðið at fáa neyðugt nevndartilmæli, áðrenn
býráðið tekur endaliga avgerð.
Kommunan hevur við skrivi, dagfestum 26. juli 2014 boðað P/F Havsbrún frá avgerðini um at geva
felagnum prinsipiellt byggiloyvi á økinum sunnan fyri Laksavirkið, og at hetta verður gjørt eftir nærri
ásetingum frá kommununi viðvíkjandi disponering av økinum.
Fyrisitingin hevur móttikið teldupost frá Pæturi Joensen, býarverkfrøðingi, dagfestum 17. september
2014 saman við uppskoti til disponering av nevnda øki, og taka P/F Havsbrún og havnastjórin undir
við uppskotinum.
Málið er ikki viðgjørt av vinnunevndini, og hevur borgarstjórin í hesum sambandi heitt á nevndina um
at viðgerða málið og koma við tilmæli til býráðið í seinasta lagi mikudagin 24. september 2014,
vísandi til § 21, stk. 5 í kommunustýrislógini.
Avgerð:
Á býráðsfundinum handaði vinnunevndin býráðnum skriv frá fundi í nevndini tann 23. september
2014:
Til borgarstjóran.
Vinnunevndin vil við hesum heita á borgarstjóran um at taka mál nr. 3 av skrá til býráðsfundin tann
25. September. Aktørarnir á havnarlagnum P/F Havsbrún og P/F Sandgrevstur saman við
vinnunevndini arbeiða áhaldandi við málinum, og væntar vinnunevndin at koma við einum
nevndarummæli ein av fyrstu døgunum. Undirskrivað av Magnusi S. Midjord, Birgir Petersen og
Eyðuni á Lakjuni.
Borgarstjórin tók á fundinum avgerð um ikki at ganga áheitanini frá vinnunevndini á møti um at taka
máli av skránni.
Sigurð S. Simonsen setti síðan fram niðanfyri standandi uppskot:
Undirritaði setir fram uppskot um at beina mál nr. 03 í vinnunevndina til víðari og endaliga viðgerð,
hetta ífylgi Fundarskipanini grein 14, 5. Petti.
Uppskotið varð sett undir atkvøðugreiðslu og fall. 4 atkv. fyri og 5 atkv. ímóti. Ímóti atkvøddu Sonni á
Horni, Dánjal Vang, Sigga Óladóttir Joensen, Petur Abrahamsen og Árant Berjastein.
Atkvøtt varð síðani um uppskotið frá teknisku deildini, dagfest 17. september 2014 um staðseting av
mjølgoymsluni hjá P/F Havsbrún, og varð hetta uppskotið samtykt. 5 atkv. Fyri, 3. Atkv. Ímóti og 1
atkv. Blonk. Ímóti atkvøddu Magnus S. Midjord, Sigurð S. Simonsen og Eyðun á Lakjuni. Blankt
atkvøddi Birgir Petersen.
Viðmerking í gerðabókina.
Eyðun á Lakjuni, Sigurð S. Simonsen og Magnus S. Midjord atkvøddu ímóti, grundað á at gongd er í
málinum, og at væntandi hevði vinnunevndin komið við einum tilmæli, sum eisini er í samsvari við
aktørarnar, ið eru áhugaðir í økinum, talan er um, ein av fyrstu døgunum. Birgir Petersen atkvøddi
blankt av somu orsøk.
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