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Ár 2012 tann 28. februar kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 24. februar 2012 um innkalling til fundar.
Talan er um fundin, sum skuldi verða hildin 23. februar 2012, men sum varð útsettur sambært
telduposti frá fyrisitingini, dagfestur 17. februar 2012.
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Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 05/2012.
Uppskot til reglugerð fyri Fuglafjarðar mentanarhús.
Mentamálanevndin hevur móttikið uppskot frá forkvinnuni í nevndini og býráðsskrivaranum, dagfest
22. februar 2012 til “Reglugerð” fyri Fuglafjarðar mentanarhús (Mentanarhúsið).
Uppskotið er greinað út soleiðis:
 § 1 > Navn og skipan.
 § 2 > Hugsjón og visión.
 § 3 > Endamál.
 § 4 > Leiðsla.
 § 5 > Hugskotsbólkur.
 § 6 > Tiltøk, útleigan vm.
 § 7 > Sjónleikur.
 § 8 > Matstovan.
 § 9 > Fíggjarætlan.
 §10 > Roknskapur og grannskoðan.
 §11 > Viðtøkubroytingar.
 §12 > Góðkenning.
Mentamálanevndin hevur viðgjørt uppskotið á fundi tann 23. februar 2012 saman við
borgarstjóranum. Uppskotið varð gjøgnumgingið grein fyri grein og broytingar framdar eftir semju
millum limirnar.
Nevndin mælir einmæld býráðnum til at góðkenna hjálagda uppskot um “Reglugerð” fyri Fuglafjarðar
mentanarhús (Mentanarhúsið) uttan aðrar viðmerkingar.
Somuleiðis viðgjørdi nevndin á fundinum:
1.
2.

Uppskot til starvsprofil fyri leiðaran av Mentanarhúsinum
Uppskot til lýsing eftir leiðara til húsið.

Nevndin gjøgnumgekk uppskotini frá forkvinnuni í mentamálanevndini og býráðsskrivaranum, dagfest
22. februar 2012 og gjørdi nakrar broytingar, so samsvar kom at verða millum uppskotini til
reglugerð fyri Mentanarhúsið, starvsprofilin og starvslýsingina.
Nevndin samtykti við broytingunum at góðkenna uppskotini til starvsprofilin og starvslýsingina, og at
starvið sum leiðari verður lýst leyst so skjótt sum býráðið hevði góðkent reglugerðina fyri
Mentanarhúsið, og at býráðið verður kunnað um hesa avgerð.

Avgerð:
Broytingaruppskot frá Elisabeth D. Eldevig viðvíkjandi grein 3, stk. 1 varð samtykt. (8-0). Uppskotið
er á 2. reglu, har aftaná úrval verður sett kolon og eftir tað so sum.
Uppskot um at broyta § 1, navn og skipan frá Fuglafjarðar mentanarhúsi til Mentanarhúsið í Fuglafirði
varð samtykt. (8-0).
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini við broytingum og góðkenna
reglugerðina fyri Mentanarhúsið í Fuglafirði við gildiskomu 28. februar 2012. (8-0).
Mál nr. 06/2012.
Uppskot um til kunngerð um vegleiðandi fólkaatkvøðu um kommunusamanleggingar til
hoyringar.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Innlendismálaráðnum, dagfest 21. februar 2012 um
hoyring kommununar í sambandi við uppskot til kunngerð um vegleiðandi fólkaatkvøðu um
kommunusamanlegging.
Møguligar viðmerkingar skulu verða ráðnum í hendi 9. mars 2012.
Ætlanin hjá landsstýrismanninum er við heimild í § 7 í løgtingslóg nr. 12 frá 22. februar 2007 um
sjálvbodnar kommunusamanlegg og kommunal samstørv í sambandi við lógarbundnar uppgávur at
skipa fyri vegleiðandi fólkaatkvøðu um kommunusamanleggingar eftir ásetingum í kommunuvallógini í
apríl 2012.
Víst verður til samgonguskjalið, har tað stendur, at samgongan tekur undir við, at kommunurnar
gerast færri og størri, og at innlendismálaráðið skipar fyri fólkaatkvøðu í øllum kommunum landsins á
ári 2012, og at hetta skal veerða gjørt sambært lógina um sjálvbodna kommunusamanlegging.
Fólkaatkvøðan verður skipað soleiðis, at veljarin verður spurdur, um hann tekur undir við, at
kommunurnar í hansara øki verða skipaðar í eina kommunu. Økini verða 7 og fyri okkara viðkomandi
verður talan um eina Eysturoyarkommunu, hetta vísandi til § 3, stk. 3 í uppskotinum til kunngerð ”øki
2). Tekstur: Tekur tú undir við, at Eysturoyggin, te. Fuglafjørðar, Eystur, Nes, Runavíkar og Sjóvar
kommunur verða skipaðar í eina kommunu.
Ætlan landsstýrisins er, at kommunurnar yvirtaka ábyrgdina av eldraøkinum og fólkaskúlanum.
Eldreøkið verður lagt út til kommunurnar tann 1. januar 2014, meðan miðað verður eftir størri
skúlaeindum við atliti at menna fakliga og námsfrøðisliga umhvørvið.
Um so verður at kommunurnar iki hava skipað seg í størri eindir, tá ið økini verða løgd út, er ætlan
landsstýrisins, at økini verða løgd til kommunal samstørv svarandi til eindunum í galdandi lóg um
kommunusamanlegging, men er landsstýrið tó opið fyri, um kommunurnar ynskja tað, kann talan
gerast um 8 samstørv í tí førinum, at Eysturoy verður 2 eindir.
Endamálið við fólkaatkvøðuni er at staðfesta, um meiriluti er fyri at skipa landið í størri kommunalar
eindir ella ikki, og hevur landsstýrismaðurin álit á, at kommunurnar taka ætlaðu fólkaatkvøðuna til
eftirtektar og skipa seg samsvarandi henni sjálvnodnar. Í fyrstu atløgu eru ongar ætlanir um at leggja
kommunur saman við lóg. Tá ið fólkaatkvøðan hevur verið kemur landsstýrismaðurin at bjóða
kommunustýrunum í teimum ymisku økjunum til fundar, hvørt øki sær, fyri at hoyra, hvat
kommunurnar ætla.
Kommunuvalið komandi verður hildið 13. november 2112.
Í sambandi við fólkaatkvøðu um kommunusamanleggingar hevur Kommunusamskipan Føroya sent
Innlendismálaráðnum skriv, dagfest 11. januar 2012 við sínum viðmerkingum til ætlanina hjá
landsstýrismanninum.
Fuglafjarðar býráð hevur á eykafundi tann 14. juli 2011 viðgjørt lógaruppskot frá
Innlendismálaráðnum, dagfest 04. juli 2011 til hoyringar í sambandi við at skipa føroysku
kommunurnar í færri eindir og at leggja eldraøkið út til kommunrnar at umsita. Talan var bæði um
lógaruppskot, uppskot til samtyktar og uppskot til fígging av eldraøkinum.
Samtykt varð einmælt, at býráðið ikki tekur undir við lógaruppskotinum um tvungna samanlegging av
kommununum. Hinvegin hevur býráðið einki ímóti, at landið skipar seg í buirðardyggar eindir, og at
kommunurnar nýta fólkaatkvøðuna sum amboð í fólksligu tilgongdini og sostatt taka atlit til fólkaviljan
á staðnum.
Um meiriluti eftir fólkaatkvøðu ikki er fyri samanlegging, verða kommunurnar ikki lagdar saman, men
koma um neyðugt at hava samstarv við tær kommunur, sum eru í somu kommunueindum um tey øki,
sum framyvir koma at verða løgd út til kommunurnar at umsita.

Býráðið hevur einki íópti at átaka sær fleiri borgaratænastur, so sum eldraøkið, og um neyðugt at
samstarva við aðrar kommunur í okkara samstarvsøki, nevniliga øki 2.
Víst verður eisini til svarskriv frá Kommunusamskipan Føroya, dagfest 18. juli 2011 um samtykt á
stýrisfundi 13. juli s.á. í sambandi við hoyringssvar til Innlendismálaráðið í samband við teldupost
teirra, dagfestur 04. juli 2011, sum býráðið tekur fult undir við.
Um so verður, at uppskotið um tvungna samanlegging verður samtykt heystið 2011, so vil býráðið
lata fólkið avgera við fólkaatkvøðu, hvørjari kommunu, tey vilja leggja saman við, sí pkt. 3 í § 2 ella
§ 6, stk. 4 í uppskotinum.
Avgerð:
Samtykt varð, at býráðsleiðslan ger uppskot til svarskriv til Innlendismálaráðið, sum sent verður
býráðslimum saman við innkalling til eykabýráðsfundar. (8-0).
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