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Ár 2017 tann 19. jnauar kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá
borgarstjóranum, dagfest 13. januar2017 um innkalling til fundar.
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Skrivari:

Jákup Frants Larsen, kommunustjóri

Mál nr. 03/2017.
Uppskot til broytingar av bygnaðinum í sambandi við bygging av nýggjum barnaskúla í
Fuglafirði.
Mentamálanevndin er á fundi 10. jan 2017 kunnað um tær bygnaðarbroytingar projektleiðslan á
skúlabyggingini, hevur lagt upp til.
Lagt varð upp til at politiski fylgibólkurin fellur burtur og í staðin fer politiski mynduleikin í stýrisbólk.
Stýrisbólkurin hevur ábyrgd av tíðarætlan og fíggjarætlan og ábyrgd at loysa tær avbjóðingar sum
koma.
Av tí at tað hevur verið trupult at fáa politiska fylgibólkin at møta til fundir, verður mælt til at politiski
mynduleikin í staðin verður tikin inn í Stýrisbólkin. Fyri at tryggja kontinuitet av verkætlanini, viðmælti
projektleiðslan
av skúlabyggingini, at politiski mynduleikin er umboðaður av ovasta politiska
mynduleika, sum er Borgarstjórin, av fyrrverandi formanni í mentamálanevndini Eyðun á Lakjuni, ið
hevur fylgt verkætlanina frá byrjan og nýggja formanninum í mentamálanevndini Ólavi Larsen.
Mentamálanevndin tekur einmælt undir við uppskotinum frá fundi 9. des. 2016 um niðurtøku av
politiskum fylgibólki og ístaðin mælir mentamálanevndin til at politiski mynduleikin fer í Stýrisbólkin.
Uppgávan hjá bygginevndini var at klárleggja tørv og gera eina byggiskrá at leggja fyri býráðið.
Uppgávan er væl úr hondon greidd og byggiskráin var einmælt samtykt. Tískil verður bygginevndin
broytt til at verða ein tilvísingarbólkur, sum eru ambassadørar fyri byggingini og sum kunnu útvega
upplýsningar eftir tørvi. Mentamálanevndin tekur somuleiðis einmælt undir við hesum broytingum og
sostatt ein samd mentamálanevnd, sum mælir til at leggja tilmælið frá setanarbólkinum fyri býráðið.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá mentamálanevndini um broyttan bygnað fyri bygging
av nýggjum barnaskúla, sum inniber, at politiski fylgibólkurin verður avtikin og ístaðin velja niðanfyri
standandi býráðslimir í politiska stýrisbólkin: Sonni á Horni, borgarstjóri, Ólavur Larsen, formann í
mentamálanevndini og Eyðun á Lakjuni fyrrverandi formann í mentamálanevndini. Sosatt eru allir
listar umboðaðir í stýrisbólkinum. (9-0) Somuleiðis varð avgerð tikin um, at Pætur Joensen,
býarverkfrøðingur og Ólavur Thomsen eisin verða valdr sum limir í stýrisbólkin ( 9-0).
Mál nr. 04/2017.
Mál viðikjandi vali av føstum limi í løgtings- og fólkatingsvalstýrið fyri Fuglafjarðar valdømi.
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið skriv frá Jógvani Finni Poulsen, dagfest 06. januar 2017, hvar hann
boðar frá, at hann hevur verið fastiur limur í valstýrinum til løgtings- og fólkating í mong ár,
somuleiðis sum hann boðar frá, at hann ber seg undan at verða valdur aftur í valstýrið.
Valbrøv eru send viðkomandi tann 30. november 2016, hetta í samband við skipan av býráðnum
valskeiðið 1. januar 2017 til 31. desember 2020.
Avgerð:

Samtykt varð at velja Símun Fornagarð sum fastan lim fyri Jógvan Finn Poulsen og Høgna Kristianson
Hansen sum varalim fyri Símum Fornagarð valskeiðið 2017-2020. (9-0).
Mál nr. 05/2017.
Mál viðikjandi vali av vara í løgtings- og fólkatingsvalstýrið fyri Fuglafjarðar valdømi.
Fuglafjarðar býráð hevur móttikið notat frá fyrisitingini, dagfest 13. jnauar 2017, hvar hann boðað
verður frá, at Dan Reinert Petersen munnliga hevur boðað frá, at hann vegna aldur ber seg undan at
verða valdur aftur í valstýrið sum varalimur.
Valbrøv eru send viðkomandi tann 30. november 2016, hetta í samband við skipan av býráðnum
valskeiðið 1. januar 2017 til 31. desember 2020.
Avgerð:
Samtykt varð at velja Anniku Matras sum varalim fyri Dan Reinert Petersen valskeiðið 2017-2020.
Mál nr. 05/2017.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið teldupost frá borgarstjóranum, daggfest 09. jnauar 2017, har
hann hevur ynski um at seta noðanfyri satndandi mál á skrá til komandi býráðsfund:
1. Uppskot um at farið verður til pappírsleysar fundir.
2. Farið verður undir at nýta fundarskipanina, sum erv partur av 360 journalskipanini.
3. At farið verður undir at stroyma býráðsfundirnar, so skjótt sum loyvir og útgerð eru fingin til
vega.
Avgerð:
Broytingaruppskot frá Sigurð S. Simonsen til ad 1.: Undirritaði skjýtrur upp at halda fram í ½ ár við at
brúka pappírsútgávuna av fundarskránni, soleiðis at teir nýggju býráðslimirnir eru betri ílætnir at taka
støðu. Uppskotið fall. 3 atkv. fyri og 6 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Sigurð S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni
og Edva Jacobsen. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Árant berjastein, Ólavur Larsen,
Kristian Petersen og Magni Herason Jøkladal.
Samtykt varð ad 1 at taka undir við uppskotinum frá borgarstjórtanum um at fara aftur til
pappírsleysar fundir. 6 atkv. fyri og 3 atkv. ímóti. Fyri atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð,
Árant berjastein, Ólavur Larsen, Kristian Petersen og Magni Herason Jøkladal. Ímóti atkvøddu Sigurð
S. Simonsen, Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen.
Samtykt varð ad. 2. at taka undir við uppskotinum um at nýta fundarskipanina, sum er ein partur av
journalskipanini 360. (9-0).
Samtykt varð ad. 3. at beina málið í fíggjarnevndini til víðari viðgerðar við atliti til kanningar um m.a.
kostnað, loyvir vm., og at leggja málið aftur fyri býráðið til endaliga avgerð. (9-0).
Eyðun vildi hava niðanfyri standani viðmerking í gerðabókina til ad 1 um pappírsleysar fundir:
Undirritaði atkvøddi ímóti orsaka av, at upplýst varð á fundfinum, at kom málið ígjøgnum, sum tað
liggur, fer ikki at bera til at fáa fundarskránnaog tilhoyrandi skjøl útprentaða á kommunuskrivstovuni,
um ynski eru um tað
Mál nr. 06/2017.
Kunning.
Býráðið varð á fundinum kunnað um skriv frá Advokatskrivstovuni, dagfest 04. januar 2017 um
viiðuskifti um møguligt endurgjald til Havsbrún fyri at fara úr tunnli 2 og 4 í úrtíð og niðurstøða í
málinum. Víst verður í hesum samvabdi til avgerð á býráðsfunbdi 15. desember 2016 um viðurskifti
mótvergis Havsbrún vm.
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