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Ár 2012 tann 26. apríl kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 19. apríl 2012 um innkalling til fundar.
Møtt vórðu:
Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Kristina Toftegaard Larsen
Gordon M. Petersen
Magnus S. Midjord
Petur Abrahamsen
Sonni á Horni
Álvur Hansen
Jann Toftegaard og Elisabeth D. Eldevig hava boðað frá, at tey eru burturstødd, og hevur varalimurin
hjá Jann Gordon M. Petersen tikið sæti. Elisabeth hevur telefoniskt boðað frá, at hon hevur tosað við
varalimirnar Gudny Vang og Maluna Kjærbo, men ber tað hvørgari til at møta. Sostatt møtir eingin
varalimur hennara vegna.
Somuleiðis hevur Eyðun á Lakjuni fráboðað telefoniskt og við telduposti, at hann hevur forfall til
fundin, og hevur varalimurin Álvur Hansen tikið sæti hansara vegna.
Við á fundinum var eisini Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 12/2012.
Mál viðvíkjandi roknskapi kommununar fyri 2011.
Fuglafjarðar kommuna hevur tann 16. apríl 2012 móttikið grannskoðaðan roknskap fyri kommununa
saman við grannskoðarafrágreiðing fyri 2011 frá P/F Grannskoðaravirkinum INPACT, undirskrivaður av
Fróða Sivertsen, statsaut. revisor og Snorra á Bøgarði, skrásettum grannskoðara.
Fíggjarnevndin
hevur
á
fundi
tann
19.
apríl
2012
gjøgnumgingið
roknskapin
og
grannskoðarafrágreiðingina saman við fíggjarleiðaranum Marini Thomsen og Jákup Frants Larsen,
býráðsskrivara og samanhildið roknskaparøkini saman við fíggjarætlan kommununar fyri 2011.
4 eykajáttanir eru framdar av býráðnum í árinum, og eru tær til havnabygging, samvirknar talvur og
arbeiðsbil upp á tilsamans kr. 5.610.000,00, sum fíggjaðar eru so at siga allar við meirinntøkum av
partafelagsskatti. Hesar eru kunngjørdar Fíggjarmálaráðnum við skrivum, dagfestum 29. juni, 28.
oktober og 05. desember 2011.
Roknskapurin vísir eitt rakstraravlop upp á kr. 8.460.000,00. móti kr. 884.000,00 í 2010.
Sambært høvuðsyvirliti í roknskapinum eru útgreiningarnar hesar og samanhildnar í mun til góðkendu
fíggjarætlanina við framdum eykajáttanum í árinum:
Kontoheiti:
1
2
3
4
5
6
7
1-7

Kommunal fyrisiting
Almanna- og heilsumál
Børn og ung
Undirvísing
Mentan og frítíð
Teknisk mál
Kommunal virki
Økið 1-7 tilsamans

Roknskapur:

Fíggjarætlan

Munur +/-

-7.234.276,00
-3.753.663,00
-8.825.719,00
-3.269.355,00
-3.233.751,00
-4.672.261,00
-947.543,00
-31.936.568,00

-7 278.000,00
-3.950.000,00
- 8.852.000,00
-3.307.000,00
-3.375..000,00
-4.531.000,00
-1.856.000,00
-33.149.000,00

43.724,00
196.337,00
26.281,00
37.645,00
141.249,00
-141261,00
908.457,00
-1.873.226,00

-3.825.545,00

-4.100.000,00

274.455,00

Økið 1-7 tilsamans

-35.762.113,00

-37.249.000.,00

1.486.887,00

1-7 Íløgur – studning 1-7

-12.977.000,00

-16.310.000,00

3.333.000,00

-48.739.113,00

-53.559.000,00

4.819.887,00

20 Rentukostnaður-netto

Samanteljing

25 Avdráttir av lánum
Samanteljing

-3.475.000,00

-4.300.000,,00

825.000,00

-52.214.113,00

-57.859.000,00

5.644.887,00

20 Skattainntøkur
Lántøka
Broyting í lánskuld

-53.174.707,00
- 7.500.000,00
-0,00

50.359.373,00
7.500.000,00
0,00

2.815.335,00
0,00
0,00

Samantals:
Fíggjarúrslit

60.674.707,00
8.460.594,00

57.859.373,00
373,00

2.815.334,00
-8.460.221,00

Annars eru íløgurnar útgreinaðar á blað síðu 7 í grannskoðaða roknskapinum.
Býráðið hevur annars samtykt eykafíggjarjáttan fyri tilsamans kr. 5.610.000,000 í árinum, og er
henda, sum nevnt frammanfyri, fráboðað Fíggjarmálaráðnum, hetta sambært § 53, stk. 2.3. í
løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um kommunustýri (kommunustýrislógin).
Býráðið/fíggjarnevndin er somuleiðis skrivliga kunnað um av fyrisitingini, at ein eykajáttan í flestu
førum førir eina útreiðslu við sær, sum beinleiðis ávirkan á roknskap kommununar fyri 2011 .
Eykajáttanin er víst niðanfyri.

Øki
7
4
7
5

Framd eykajáttan:
28. juni 2011
28. juni 2011
12. oktober 2011
01. desember 2011
Tilsamans

Upphædd:
3.000.000,00
125.000,00
2.200.000,00
285.000,00
5.610.000,00

Fígging:
Partafelagsskattur
Partafelagsskattur
Partafelagsskattur
Umflyting

Endamál:
Spunsjarn
Sanmvirknar talvur
Havnabygging
ARBEIÐSBILUR

Lántøka er framd í 2011 upp á kr. 7,5 mió.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini 19. apríl 2012, og mælir nevndin einmæld
býráðnum til at góðkenna grannskoðaða roknskap kommunununar fyri 2011 uttan viðmerkingar.
Grannskoðarafrágreiðingin verður send býráðslimum í trúnaði saman við málinum.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og góðkenna roknskapin fyri
kommununa fyri 2011 uttan viðmerkingar (8-0). Roknskapurin og grannskoðarafrágreiðingin vórðu
undirskrivað á fundinum.
Mál nr. 13/2012.
Viðv. eykajáttan til liðugtgerð av dagstovninum á Kambsdali.
Tekniska deild heitir í skrivi, dagf. 18.04.2012, á fíggjarnevndina um at biðja býráðið
eykajáttan til liðugtgerð av dagstovninum á Kambsdali.
Talan er um pening, sum varð avsettur til endamálið í 2011, men sum ikki varð nýttur tá.

veita eina

Á fíggjarætlanini fyri 2011 vórðu kr. 4.500.000 settar av til dagstovnin og kr. 2.461.000 blivu brúktar.
Sostatt eru uml. 2,1 mio. kr. tøkar frá 2011 at nýta í 2012.
Hesar 2,1 mio. kr. eru við í samlaða kostnaðinum fyri dagstovnin og eru avgerandi fyri, at
dagstovnurin kann gerast liðugur og takast í nýtslu sum ætlað í aug.-sept. 2012
Talan verður sostatt um eina eykajáttan, sum verður fíggjað av innistandandi peningi, fingin til vega
av parti av íløguyvirskotinum í 2011.
Málið hevur verið fyri á fíggjarnevndarfundi tann 19. apríl 2012. Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum
frá teknisku deild, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina eykajáttan á kr. 2.100.000 til dagstovnin
á Kambsdali, so hann kann takast í nýtslu sum ætlað í aug.-sept.2012.
Fíggingin verður fingin til vega av innistandandi peningi, sum varð avsettur til sama endamál í 2011, men
sum ikki varð nýttur tá.
Játtanin verður flutt frá innistandandi peningi til konto “313100” rakstrarstað “03.26.11.531.10” ìløgur
dagstovn á Kambsdali”.
Tá 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:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og beina málið til 2. og endaliga viðgerð
á komandi býráðsfundi. (8-0).
Mál nr. 14/2012.
Mál viðvíkjandi uppskoti til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri ár 2013.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Søvn landsins, dagf. 14. desember 2011 um
innlatingarfreist fyri at lata inn fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri rakstrarárið 2013.
Mentamálanevndin hevur móttikið uppskot frá kommunalu fyrisitingini, dagfest 11. apríl 2012 til
fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri árið 2013.
Sambært uppskotinum verða samlaðu rakstrarútreiðslurnar mettar til kr. 763.529,00 móti mettum kr.
747.500,00 í 2012, og er sostatt talan um eina hækking upp á kr. 16.029,00, svarandi til 2,1%.
Inntøkurnar av rakstrarstudningi verða mettar til:
Fuglafjarðar kommuna
Landskassastudningur
Samantals

kr. 458.117,40
kr. 304.411,60
kr. 763.529,00

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. 192.035,00 í landskassastuðli fyri 2011 sjálvt um fíggjarætlanin fyri
sama ár hevur eina rakstrarætlan upp á kr. 747.500,00, og roknskapurin fyri 2011 hevði
rakstrarútreiðslur upp á kr. 735,184,00, sum annars skuldi givið Bókasavninum ein rakstrarstuðul upp á
kr. 294.473,60.
Soleiðis góðkennir Føroya Landsbókasavn, sum nú er, ikki eina fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar Bókasavn,
sum er størri enn kr. 480.000,00.
Um gongdin verður tann sama, so kann kommunan ikki rokna við einum rakstrarstuðli upp á kr.
305.411,60, sum henda fíggjarætlan leggur upp til, men við staðfesting kr. 192.000,00, so munurin kr.
113.411,60 kemur kommunan sjálv at bera, so lutfalsbýtið kemur helst at verða 75% til kommununa og
25%-um til landskassan.
Ætlanin hevur verið fyri á fundi í Mentamálanevndini tann 16. apríl 2012 og varð samtykt at taka undir við
málinum og mæla býráðnum til at samtykkja uppskotið til fíggjarætlan fyri Fuglafjarðar bókasavn fyri
2013, ásannandi at rakstrarstuðulin ikki verður 40% av teimum kr. 763.529,00, men heldur 40% av kr.
480.000,00.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini og góðkenna fíggjarætlanina fyri
Fuglafjarðar bókasavn fyri 2013. (8-0).
Mál nr. 15/2012.
Upprit frá arbeiðsbólki um “Framtíðar skúlaskap í Fuglafjarðar kommunu”.
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið upprit frá arbeiðsbólki, dagfest 02. mars 2012 um framtíðar
skúlaskap í Fuglafjarðar kommunu, sum ráðið setti í 2008 og aftur í 2009 at arbeiða við omanfyri
nevnda málsetningi.
Niðurstøðan hjá arbeiðsbólkinum er henda:
Arbeiðsbólkurin hevur í viðgerðini av framtíðar skúlaskapi í Fuglafjarðar kommunu lurtað eftir
royndum, sum skúlaleiðslur í øðrum føroyskum kommunum hava gjørt sær. Serligur dentur hevur
verið lagdur á at kanna, hvørjar hugsanir hava ligið aftan fyri bygging og innrættan av skúlunum á
Løgmannabreyt í Hoyvík og skúlanum við Løkin í Runavík.

Harumframt hava limirnir í arbeiðsbólkinum lurtað eftir hugskotum og royndum frá ymiskum skúlum
kring landið.
Eisini hevur arbeiðsbólkurin tikið atlit til tær umstøðurnar, sum verandi skúlar virka undir viðvíkjandi
nryðugum samstarvi við grannakommunurnar og møguligar aðrar kommunur.
Um fíggjarlig ogka ikki er at gera eina skúlabygging í einum byggistigi, so mælir arbeiðsbólkurin til at
gera verkætlanina í fleiri stigum yvir longri áramál.
Arbeiðsbólkurin metir, at Fuglafjarðar kommuna eigur at byggja eina framhaldsdeild á Kambsdali,
somuleiðis sum kommunan eigur at taka upp samráðingar við Eysturkommunu um felags
framhaldsdeild og annars alt skúlasamstarvið.
Harumframt eigur kommunan at kanna møguleikarnar til eitt enn breiðari samstarv um 10. flokk á
líknandi hátt, sum Tórshavnar kommuna hevur gjørt við Nám X, sum er 10. flokkur.
Tilmæli frá arbeiðsbólkinum til Fuglafjarðar kommunu er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samráðingar skulu verða tiknar upp við Eysturkommunu um felags framhaldsdeild.
Neyðugur peningur verður settur av til endamálið fyri alt byggitíðarskeiðið.
Eitt skitsuprojekt til nýggja framhaldsdeild skal verða gjørt fyrst.
Aðrar kommunur eiga at verða kunnaðar um ætlanina við møguligum Nám X líknandi 10.
flokki.
Støða skal verða tikin til núverandi bygningar – serliga 1936 bygningin.
Ein heildarætlan fyri alla skúlabygging skal verða gjørd, áðrenn framhaldsdeild verður bygd.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í mentamálanevndini tann 16. apríl 2012 og mælir nevndin
býráðnum til at taka undir við niðurstøðuni og tilmælinum frá arbeiðsbólkinum um framtíðar skúlaskap
í kommununi.
Somuleiðis mælir nevndin býráðnum til beinanvegin at taka upp samráðingar við Eysturkommunu á
politikskum støði um møguliga sambygging av framhaldsdeild, og har mentamálanevndin og
borgarstjórin koma umboða okkara kommunu.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndin um at taka undir við niðurstøðuni
og tilmælinum frá arbeiðsbólkinum um framtíðar skúlaskap. (7 atkv. fyri og 1 atkv. blonk. Blankt
atkvøddi Sigurð S. Simonsen). Somuleiðis varð tilmæli frá mentamálanevndini samtykt um at taka
upp politiskar samráðingar við Eysturkommunu um møguliga sambygging av framhaldsdeild. (7 atkv.
fyri og 1 atkv. Blonk. Blankt atkvøddi Sigurð S. Simonsen).
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.35.
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Álvur Hansen
Petur Abrahamsen
Magnus S. Midjord
Sonni á Horni
Sigurð S. Simonsen
Skrivari:
Jákup Frants Larsen

