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Ár 2013 tann 31. oktober kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 25. oktober 2013 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
Skrivari:

Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 51/2013.
Umsókn frá Havsbrún um byggiloyvi til fóðurgoymslu III á havnarøkinum.
Allir nenvdarformenn og býráðsformaðurin hava á fundi við Odd Eliasen, stjóra á Havsbrún
Anfinn Olsen stjóra á Bergfrost viðgjørt ætlaðu útbygging av fóðurgoymslu III hjá Havsbrún.

og

Samlaða arbeiðið er mett at kosta umleið kr. 15 milliónir og varð niðurstøðan á hesum fundi at mæla
býráðnum til hesa fígging.
1.
2.
3.

Í 2013 fíggjar Fuglafjarðar kommuna kr. 5 millionir.
Í 2014 fíggjar Fuglafjarðar kommuna kr. 5 milliónir.
Tær írestandi 5 milliónirnar í 2014 verður gjørd avtalu við Havsbrún og Bergfrost um at teir
í fyrsta umfari fíggja hesar 5 milliónirnar.

Vinnunevndin hevur havt málið til viðgerðar á fundi tann 22. oktober 2013 og tekur undir við
fyriliggjandi fíggingarmodelli og mælir til at arbeiði verður byrjað skjótast gjørligt.
Eisini verður mælt til at kannað, um møguleiki er at gera avtalu um leigu ella slølu av einum
møguligum tunnli um grót verður tikið úr einum tunnli. og hvat prísmunurin í so fall verður.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 31. oktober 2013 og mælir ein meiriluti
Sonni á Horni og Magnus S. Midjord til, at taka undir við tilmælinum frá vinnunevndini um útbygging
av fóðurgoyumslu III hjá Havsbrún. Viðvíkjandi punkti 1 og 2 verða nýttar kr. 5,0 mió. í 2013 og kr.
5,0 mió. í 2014.
Um so verður, at kr. 5,0 mió ella partar av hesum ikki verða nýtt í inniverandi fíggjarári, so verður
ónýtti íløguparturin og harvið eisini fíggingin flutt til fíggjarárið 2014.
Sosatt kann í mesta lagi verða talan um íløgu í havnina fyri fíggjarárið 2014 upp á kr. 10,0 mió.
Hinvegin mælir meirilutin eisininevndin til, at írestandi kr. 5,0 ad. punkti 3, verður nýtt til íløguna
fíggjarárið 2015, men at fígging av hesi verður fingin til vega á fíggjarætlanini fyri 2015, antin av
rakstri, innistandandi peningi ella við lántøku. Nevndin er ikki samd við vinnunevndini um at tær
írestandi kr. 5,0 mió. verða fíggjaðar sambært privatari avtalu við Havsbrún og Bergfrost.
Ein minniluti Árant Berjastein mælir til, at nýttar verða kr. 3,75 mió. til útbygging av fóðurgoymslu III
hjá Havsbrún yvir 4 fíggjarár, nevniliga 2013, 2014, 2015 og 2016, og at ónýtti íløguparturin fyri
2013 verður fluttur yvir til fíggjarárið 2014. Sostatt kann í mesta lagi verða talan um íløgu í havnina
fyri fíggjarárið 2014 upp á 7,5 mió.
Avgerð:
Atkvøtt varð fyrst um uppskotið frá minnilutanum í fíggjarnevndini Áranti Berjastein. Uppskotið fall. 1
atkv. fyri, 7 atkv. ímóti og 1 atkv. blonk. Ímóri arkvøddu: Sonni á Horni, Magnus S. Midjord, Birgir

Petersen, Sigurð S. Simonsen, Petur Abrahamsen og Dánjal Vang. Blankt atkvøddi Sigga Óladóttir
Joensen.
Atkvøtt varð síðan um tilmæli frá meirilutanum í fíggjarnevndini Sonna á Horni og Magnus S. Midjord.
Uppskotið fall. 3 atkv. fyri, 4 atkv. ímóti og 2 atkv. blankar. Ímóti atkvøddu: Sigurð S. Simonsen,
Eyðun á Lakjuni, Birgir Petersen og Petur Abrahamsen. Blankt atkvøddu Árant Berjastein og Sigga
Óladóttir Joensen.
At enda varð atkvøtt um tilmælið frá vinnunevndini við broyting til punkt 3, soleiðis at ískoyti verður
innsett um, at írestandi fíggingin eisini kann verða fingin til vega við láni úr fíggjarstovni, aðrari
alternativari fígging ella av innistandandi peningi.
Uppskotið við broytingini varð samtykt. 6 atkv. fyri, 2 atkv. ímóti og 1 atkv. blonk. Ímóti atkvøddu
Sigga Óladóttir Joensen og Árant Berjastein. Blankt atkvøddi Sonni á Horni.
Sigga Óladóttir vildi hava ført í gerðabókina spurning hennara til borgarstjóran, sum eisini er formaður
í fíggjarnevndini, sum lýstur er niðanfyri:
“Hvat metir formaðurin vera best fyri framtíðarmøguleikar hjá kommununi, tá tað ræður um
havnabygging, skúlabygging, ellisheimsbygging. Hvat er hansara ráðgeving í hesum sambandi.” Hann
svaraði, at 3 ár var tað besta fyri kommunukassan.
Mál nr. 52/2013.
Viðv. eykajáttan til Mentanarhúsið í Fuglafirði.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá leiðaranum fyri Mentanarhúsið, dagfest 22. oktober
2013, hvar søkt verður um eykajáttan til Mentanarhúsið fyri árið 2013, og at flyta tað, sum eftir
stendur á íløgukontoini yvir á rakstrarkontoina.
Fleiri faktorar gera tað, at kontan er farin langt yvir ta játtan, sum býráðið hevur veitt
Mentanarhúsinum, men at seinastu mánaðar av árinum eiga at bøta nakað upp á tølini. Tá metir
hann, at hetta ikki er nøkur trygd, og ringt er at meta um, hvussu nógvur peningur kemur inn restina
av árinum, tí henda branchan er óútroknilig.
Søkt verður býráðið um at fáa kr. 300.000,00 í eykajáttan og at fáa tað flutt, sum stendur á
íløgukontoini hjá Mentanahúsinum yvir á rakstrarkontoina afftrat. Mett verður, at hetta er nóg mikið
fyri fíggjarárið 2013.
Við telduposti frá fyrisitingini til leiðaran, dagfest 22. oktober 2013 verður boðað frá, at tað tað
roknskaparliga ikki letur seg gera at flyta ónýtta íløgujáttan yvir á rakstrarjáttan uttan við eini
eykajáttan.
Annars hevur málið um fíggjarligu støðuna í Mentanarhúsinum verið til viðgerðar/umrøðu á fundum í
fíggjarnevndini 18. september og 23. oktober 2013.
Málið hevur aftur verið til viðgerðar á fíggjarnevndarfundi tann 30. oktober 2013, og tekur nevndin tekur
undir við áheitanini frá leiðaranum fyri Mentanarhúsnumi, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina
eykajáttan á kr. 300.000,00 til rakstur av Mentanarhúsnium fyri fíggjarárið 2013, hetta sambært § 41,
stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri.
Staðfest er, at kr. 444.000,00 eru avsettar á rakstrarstaði 05.24.15.530.12 á konto 141001: “Keyp av
vørum og tænastum”, og við eini eykajáttan upp á kr. 300.000,00 verður upphæddin broytt til kr.
744.000,00.
Fíggingin verður fingin til vega av innistandandi peningi, hetta vísandi til somu grein í omanfyri standandi
lóg.
Ein eykajáttan, sum henda, førir eina útreiðslu við sær, sum hevuir beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2013.
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:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini um eykajáttan til Mentanarhúsið og at
beina málið til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi. (9-0).
Mál nr. 53/2013.

Matstovuloyvi, skeinkiloyvi og alment loyvi til Johns Cafe.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Johns Cafe v/Njal Reinert Petersen Karvaoftir 4,
530 Fuglafjørður, dagfest 26.september 2013 um matstovuloyvi, alment loyvi og skeinkiloyvi á matr.
nr. 689 á omanfyri nevndu adressu.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini tann 22. oktober 2013 og er nevndin er samd
um at mæla býráðnum til , at matstovuloyvi og alment loyvi verður givið.
Viðv skeinkiloyvi so mælir meirilutin Magnus Midjord og Birgir Petersen býráðsnum til, at skeinkiloyvi
eisini verður givið.
Ein minniluti Sigurð S. Simonsen mælir til, at skeinkiloyvi ikki verður givið.
Avgerð:
Atkvøtt varð fyrst um minnilutatilmæli frá Sigurði S. Simonsen í vinnunevndini um skeinkiloyvi.
Uppskotið fall. 1 atkv. fyri, 7 atkv. ímóti og 1 atkv. blonk. Ímóti atkvøddu: Sonni á Horni, Magnus S.
Midjord, Árant Berjastein, Sigga Óladóttir Joensen, Petur Abrahamsen, Birgir Petersen og Dánjal Vang.
Blankt atkvøddi Eyðun á Lakjuni.
Síðan varð atkvøtt um meirilutauppskotið frá Magnus S. Midjord og Birgiri Petersen í vinnunevndini
um skeinkiloyvi. Uppskotið varð samtykt. 7 atkv. fyri, 1 atkv. ímóti og 1 atkv. blonk. Ímóti atkvøddi
Sigurð S. Simonsen, meðan Eyðun á Lakjuni atkvøddi blankt.
Atkvøtt varð at enda um uppskotið frá vinnunevndini um matstovu og alment loyvi. Uppskotið varð
samtykt. (9-0).
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