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Ár 2010 tann 24. juni kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 18. juni 2010 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Jann Toftegaard
Gudny Vang
Elisabeth D. Eldevig
Eyðun á Lakjuni
Petur Abrahamsen
Bjørghild Arnholdtsdóttir
Gudny Vang møtti sum varalimur fyri Kristinu Toftegaard Larsen, sum við telduposti, dagfestur 23.
juni 2010 hevur fráboðað borgarstjóranum, at hon ikki hevur møguleikar fyri at møta vegna
arbeiðsuppgávu.
Magnus S. Midjord er burturstaddur í summarfrí.
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 18/2010.
Umsókn frá Beggu og Búgva Vang um byggiloyvi til skýli.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Beggu og Búgva Vang, dagfest 02. mai 2010 um
byggiloyvi til skýli, sum bygt verður omaná verandi bilhús á matr. nr. 211h á Bjarnavegi 21 í
Fuglafirði.
Umsóknin hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 08. juni 2010, og mælir nevndin
býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til bygging sambært fyriliggjandi umsókn.
Avgerð:
Tilmæli frá teknisku nevndini varð samtykt. (8-0).
Mál nr. 19/2010
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til rávørutangar.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá SP/F Bdconsult, v/Bergi Didriksen, dagfest 02. apríl
2010 – móttikin við telduposti 03. juni 2010, har hann vegna P/F Havsbrún søkir um byggiloyvi til 2
nýggjar rávørutangar.
Tangarnir eru av sama slagi sum verandi tangar nr. 1 og 2.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini og havnanevndini tann 08. juni 2010, og
mæla nevndirnar býráðnum til, at byggiloyvi verður givið til nýggjar tangar sambært fyriliggjandi
umsókn. Arbeiðið so sum kloakkir vm. verður gjørt í samráð við teknisku deildina.
Avgerð:
Tilmælini frá teknisku nevndini og havnanevndini vórðu samtykt. (8-0).
Mál nr. 20/2010
Umsókn frá Havsbrún um buffara til avsekking á Fóðurvirkinum.
Tann 07. juni 2010 hevur býarverkfrøðingurin havt fund við Ingva Lava Olsen frá P/F Havsbrún um
ætlan at seta størri buffara upp, áðrenn avsekking á Fóðurvirkinum. Hetta verður gjørt fyri at fáa
javnari arbeiðsgongd á virkinum.

Ætlanin førir við sær, at ein partur av buffaranum kemur umleið 10 metrar upp um verandi tekju, sum
sýnt á hjálagdari tekning.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini og havannevndini tann 08. juni 2010, og
mæla nevndirnar býráðnum til, at loyvi til hesa bygging verður givið, treytað av at neyðug ljóðbjalving
verður gjørd, soleiðis at henda útbygging ikki økir um óljóðið frá virkinum.
Avgerð:
Tilmælini frá teknisku nevndini og havnanevndini vórðu samtykt, við tí ískoyti, at býráðið átalar, at
Havsbrún hevur byrjað byggingina, áðrenn neyðugt loyvi er fingið til vega frá byggimyndugleikanum,
sum í hesum føri er býráðið, og nøkur umsókn í heila tikið er innkomin. Tað er tí eitt ófrávíkiligt krav,
at kommunan skal hava neyðugar umsóknir, eisini frá Havsbrún, áðrenn eitt mál, eisini byggimál í
heila tikið verða tikið til viðgerðar í føstu nevndunum og býráðnum. (8-0).
Mál nr. 21/2010.
Mál viðvíkjandi fríðarundirvísingini veturin 2010-2011.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Fuglafjarðar kvøldskúla, dagfest 07. juni 2010 saman
við uppskoti til frítíðarundirvísing veturin 2010-2011, og hvar heitt verður á kommununa vegna skúlan
um at søkja Mentamálaráðið um at fáa játtaðan stuðul svarandi til hjáløgdu meting, sum í peningi er
umleið kr. 290.000,00.
Hetta svarar til eitt undirvísingartímatal upp á 2.270 tímar. Veturin 2003-2004 brúkti skúlin umleið
1.300 tímar, meðan skúlin hevur nýtt 1.580 tímar veturin 2004-2005, veturin 2005-2006 1600 tímar,
veturin 2006-2007 1.500 tímar og veturin 2007-2008 1.460 tímar, veturin 2008-2009 1.430 tímar og
veturin 2009-2010 1.460 tímar.
Somuleiðis søkir skúlin um heimildir sjálvur at taka støðu til onnur tilboð, um so verður, at okkurt av
tilboðunum fella burtur, t.d. av ov lítlari undirtøku. Eisini verður biðið um at fáa heimild at laga
tímatalið til lærugreinarnar, um so verður, at fullur stuðul ikki verður veittur av Mentamálaráðnum.
Mælt verður eisini til, at luttøkugjaldið verður kr. 200,00, um skeiðið er styttri enn 40 tímar og kr.
400,00 um skeiðið er longri enn 40 tímar.
Kvøldskúlin heitir eisini, eins og undanfarin ár, á kommununa um at avseta neyðugan pening av til
rakstur, t.v.s. til rindan av kunngerðum, útgerð, ferðaendurgjaldi vm.
Kvøldskúlin hugsar sær at lýsa við nevndu tilboðum um miðjan september 2010.
Niðurstøða:
Mentamálanevndin hevur aftur havt málið til viðgerðar á fundi tann 10. juni 2010 og mælir býráðnum
til at góðkenna fyriliggjandi uppskot við møguligum tilboðsbroytingum, og at søkja Mentamálaráðið
um neyðugan studning upp á kr. 290.000,00, svarandi til 2070 undirvísingartímar (Almenn
frítíðarundirvísing 1.720 tímar + frítíðarvirksemi 340 tímar). Haraftrat kemur so sestøk
fráitíðaundirvísing við 210 tímum, sum Mentamálaráðið rindar við 100%-um, so talan er um
tilsamans 2.270 tímar.
Kommunan rindar 50% av lønunum til lærarar í sambandi við vanliga frítíðarundirvísing, meðan
Mentamálaráðið rindar hina helvtina. Ráðið rindar allar lønir til serstaka frítíðarundirvísing mett 210
undirvísingartímar.
Eisini verður mælt til, at skúlin fær heimild til at tillaga tímatalið til lærugreinarnar, um so verður, at
fullur stuðul ikki verður veittur, og at skúlin somuleiðis fær heimild til sjálvur at taka støðu til onnur
tilboð, um okkurt av tilboðunum av ymiskum orsøkum falla burtur.
Mælt verður býráðnum til, at luttøkugjaldið verður sum skotið verður upp kr. 200,00 fyri skeið styttri
enn 40 tímar og kr. 400,00 fyri skeið longri enn 40 tímar galdandi frá 01. september 2010 at rokna.
Eisini er nevndin samd um at heita á fíggjarnevndina um av avseta neyðugan pening til umsiting fyri
2011. Í sambandi við møguligan ferðapening til avstaðislærarar, sum koma at undirvísa í
kvøldskúlanum er niðurstøðan hjá fyrisitingini, at eingin heimild er at gjalda hesum almenna
ferðaendurgjald, sum er kr. 3,20 fyri hvønn koyrdan kilometur, tá ið talan ikki er um ferðing í
arbeiðsørindum arbeiðsgevarans, men til og frá arbeiðið, sum kemur undir aðra skipan undir Taks.
Nevndin heldur, at hetta eigur at verða broytt, soleiðis at koyripeningur ikki er ein forðan fyri at fáa
góðar lærarar.
Nevndin tók annars avgerð um at tosa við leiðaran á frítíðarundirvísingini um at fáa gjørt eina meira
innbjóðandi lýsing av kvøldskúlatilboðunum enn tær undanfarnu, sum allar hava verið
standardlýsingar meir ella minni.

Á fíggjarætlan kommununar fyri 2010 eru kr. 25.000,00 avsettar til vanligan rakstur konto
5235253010.
Nevndin tók avgerð um taka fund upp við skúlaleiðsluna skjótast gjørligt fyri at umrøða, um ikki
møguleiki er fyri at skipa fyri øðrum kvøldskúlatilboðum enn teimum, sum vanliga verður lýst við, fyri
m.a. at hava eina meiri breiða samanseting av kvøldskúlatilboðunum, sum annars í stóran mun hava
verið tey somu seinastu mongu árini.
Annars hevur fyrisitingin sent umsókn til Mentamálaráðið tann 11. juni 2010 um fyribils góðkenning
og stuðul til frítíðarundirvísing veturin 2010/2011, hetta grundað á skriv frá ráðnum, dagfest 27. mai
2010 um at seinasta freist fyri at søkja um stuðul er tann 15. juni 2010.
Avgerð:
Tilmæli frá mentamálanevndini varð samtykt. (8-0).
Mál nr. 22/2010.
Viðvíkjandi broytan av “Skipa- og vørugjøldunum fyri Fuglafjarðar havn”.
Havnanevndin hevur á fundi tann 08. juni 2010 viðgjørt mál um broyting av ávísum vørugjøldum, sum
býráðið samtykti á fundi 05. mai 2009 í samband við gjaldskrá fyri Fuglafjarðar havn fyri tíðarskeiðið
01. mai 2009 til 30. apríl 2013.
Nevndin mælir býráðnum til at gera niðanfyri standandi broytingar til vørugjaldskránna:
§ 12 “Fiskur og fiskaúrdráttur verða gjøldini hesi:
¾ Pkt. B: Pelagisk fiskasløg til matna fyri innkomu verður gjaldið 0,75% av landingarvirðinum.
¾ Pkt. C: Pelagisk fiskasløg til ídna verður gjaldið 0,75% av landingarvirðinum.
¾ Pkt. D: Fiskamjøl og fiskalýsi 100 kg. kr. 2,20.
Avgerð:
Tilmæli frá havnanevndini varð samtykt. (8-0).
Mál nr. 23/2010.
Leigusáttmáli á havnarøkinum við felag undir stovnan.
Fuglafjarðar býráð er á eykabýráðsfundi tann 08. juni 2010 kunnað av Óla Samró v/Farec
International um viðurskifti í sambandi við arbeiðinum við at finna íleggjarar í samband við byggjan av
pelagiskum konsumvirki á havnarlagnum í Fuglafirði.
Á fundinum varð at enda tosað um, hvussu víðari skuldi farast við eitt nú at samráðast við møguligar
íleggjarar, og var avgerð tikin um eftir tilmæli frá borgarstjóranum, at Farec International v/Óla
Samró tekur sær av hesum, og at eitt optiónsleigumál verður gjørt við felag undir stovnan v/Farec
International.
Leigumálið kann verða víðarileigað til felag, sum bæði kemur at taka sær av íløgu- og rakstri av
kopnsumvirkinum ella bert av íløgupartinum. Helst verður, tá ið viðurskiftini eru komin upp á pláss,
talan um nýggjan leigusáttmála, sum góðkendur og undiraskrivaður verður millum býráðið og felagið.
Fyrisitingin hevur gjørt uppskot til leigusáttmála millum felagið undir stovnan v/Farec International og
Fuglafjarðar kommunu, og hevur uppskotið verið fyrilagt Óla Samró, eins og hetta eisini hevur verið
lagt fyri løgfrøðing kommununar til møguligar viðmerkingar. Hesar eru sendar við telduposti 11. juni
2010, og er uppskotið til leigusáttmála tillagað hesum.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í havnanevndini tann 15. juni 2010 og varð uppskotið
gjøgnumgingið § fyri §, spurningar settir og onkrar broytingar gjørdar. Nevndin mælir einmælt
býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot til optiónsleigusáttmála millum kommununa og felag
undir stovnan v/Farec International.
Avgerð:
Tilmæli frá havnanevndini varð samtykt við tí broyting til § 2, at seinasti parturin um at bygningur
verður bygdur á alt tað leigaða økið verður strokin. (8-0).
Mál nr. 23/2010.
Skriv frá Sonna á Horni og lista D.

Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá Sonna á Horni, dagfest 17. juni 2010, har hann boðar frá,
at hann tekur sæti aftur í býráðnum frá 01. juli 2010 at rokna, eftir at hava havt farloyvi við tað at
hann hevur verið bústiandi uttanlands. Hann er fluttur aftur í kommununa tann 12. juni 2010.
Somuleiðis hevur býráðið móttikið skriv frá býráðslimunum á Lista D, dagfest 17. juni 2010, har heitt
verður á ráðið um at fara aftur til skipanina av føstu nevndunum frá 15. apríl og 29. oktober 2009, nú
Sonni á Horni tekur sæti aftur í býráðnum tann 01. juli 2010, sí skriv hansara, dagfest 17. mai 2010.
Skipanin av nevndunum fyri lista D verður sostatt henda frá 01. juli at rokna:
Sosialu nevndina:
•
Sonni á Horni, fastur limur - Magnus Midjord, varalimur
Teknisku nevndina:
•
Sonni á Horni, fastur limur - Petur Abrahamsen, varalimur
Havnanevndina:
•
Magnus Midjord, fastur limur - Sonni á Horni, varalimur
Fíggjarnevndina:
•
Magnus Midjord, fastur limur - Sonni á Horni, varalimur
Mentamálanevndina:
•
Petur Abrahamsen, fastur limur - Magnus Midjord, varalimur
Avgerð:
Samgykt varð, at Sonni á Horni tekur sæti aftur í býráðnum 01. juli 2010, og at farið verður aftur til
skipanina av býráðnum sambært avgerð frá 15. apríl 2009 og 29. oktober 2009. (8-0).

Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 18.20 .
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