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Ár 2017 tann 14. september kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv
frá borgarstjóranum, dagfest 08. september 2017 um innkalling til fundar. Talan er um avlýst fundin
29. august 2017, og har nýggjur varð ásettur til 14. september h.á.
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Jákup Frants Larsen, kommunustjóri

Mál nr. 32/2017.
Keyp av tanga- bjargingar- og sløkkiliðsbili til Fuglafjarðar sløkkilið og partvísa eykajáttan
til keypið.
Kommunan hevur móttikið skriv frá tilbúgvingarleiðaranum, dagfest 14. august 2017, har heitt verður
á kommununa um at viðgerða umbønir frá stovninum av núggjum um keypi av brúktum bruna- og
bjargingarakfari við tangasproytu vm.
Talan er um 3 ára gamlan Mercedes MB economic 2629, sum stendur á sølulista í Danmark, nú 2
sløkkilið eru samanløgd og akfarið er til yvurs. Akfarið, sum er 3 ára gamalt kostaði 3,2 mió at keypa
sum nýtt, men kann nú verða fingið til keyps fyri umleið kr. 1,75 mió.
Akfarið er fult av útgerð, men tó er roykkavaraútgerðin ikki við. Henda verður mett at kosta umleið
kr. 40.000,00.
Heitt verður á býráðið um at játta kr. 1,8 mió til keyp av sløkkiliðsbilinum. Staðfest er, at játtaðar eru
kr. 750.000,00 til keyp av stigabili inniverandi fíggjarár, men sambært upplýsningum frá
tilbúgvingarleiðaranum, so er sera trupult at fáa ein nýggjari stigabil til keyps. Verandi stigabilur er
uppgraderaður, soleiðis at hann hevur góðkenning 2 ár aftrat.
Sostatt verður neyðugt at fáa eina eykajattan upp á umleið 1,1 mió, um keypið skal verða veruleiki.
Tó má hædd eisini verða tikin fyri skrasetingargjøldum, flutningi til landið vm., sum mett verður til
umleið kr. 10.000,00 tils. Haraftrat kemur so keyp av roykkavaraútgerðini, men roknast kann við, at
vit, sum støða er kunnu halda okkum innan fyri eina samlaða eykajáttan upp á kr. 1,1 mió.
Tilbúgvingarleiðarin greiddu teimum møttu frá viðurskiftunum, har hann metti alneyðugt, sum støðan
er at fáa fatur í hesum akfari, grundað á at verandi tangabilur er gamal og motorurin slitin. Hann
metir, at hann kann fáa umleið kr. 50.000,00 við einari sølu til eitt nú sløkkilið í landinum. Hann hevur
fingið fyrispurningar.
Sambært upplýsningum og myndum, so er akfarið sera væl útgjørt til so at siga allar uppgávur, eins
og talan er um akfar, sum sagt er 3 ára gamalt, og sum hevur koyrt umleið 9.000 km. Akfarið stendur
á goymslu í Horsens.
Tilbúgvingarleiðarin hevur verið í Danmark á sølumessu í Odense, hevur hann verið og hugt eftir
brunabilinum, sum er í sera góðum standi. Hann upplýsir, at hann kann fáa bilin til keyps fyri umleið
kr. 1,6 mió. Haraftrat kemur so flutningur til Føroya, skrásetingargjald og keyp av roykkavaraútgerð,
sum ikki er við í keypinum kostnaður umleið kr. 40.000,00.
Viðvíkjandi játtanini er at siga, at avsettar eru kr. 750.000,00 til keyp av stigabili í 2017, og tí verður
neyðugt at fáa eina eykajáttan til vega upp á max kr. 1,0 mió, um so verður, at akfarið við útgerð
verður keypt.

Tí verður neyðugt, um keypið, sum skal verða framt skjótast, verður avgreitt skjótast, og at
fíggjarnevndin so skjótt sum møguligt leggur uppskot um eykajáttan fyri býráðið. Tó er hetta ikki í
samsvari við grein 41, stk. 2 í kommunulógini, við tað at kommunukassin ikki kann bera eina
eykaútreiðslu uttan so er, at henda verður viðgjørd sum eykajáttan, har bæði útreiðslur og inntøkur til
fíggingina verður lýst.
Kommunan hevur móttikið skriv frá brunaumsjónarmanninum og brunavaraumsjónarmanninum,
dagfest 02. september 2017, har víst á viðurskifti, har sløkkiliðið ikki hevur møguleika fyri at sløkkja
eld í ávísum bygningum, uttan at neyðug útgerð verður fingin til vega.
Tí verður staðiliga heitt á kommununa um at fáa neyðuga útgerð til vega, sum biðið er um í skrivi,
dagfestum 14. august 2017.
Fíggjarnevndin hevur viðgjørt máli á fundi tann 06. september 2017 og hevur staðfest, at kr.
750.000,00 eru avsettar á fíggjarætlan kommununar fyri 2017, rakstrarstað 771, konto 3160-00, til
løguútreiðslur hjá sløkkiliðnum. Talan hevur verið um keyp av einum brúktum stigabili fyri verandi.
Sambært upplýsningum frá tilbúgvingarleiðaranum er sera trupult at fáa ein brúktan stigabil til keyps,
og tí hevur verið neyðugt at brúka pening til at fáa eina góðkenning til nýtslu av stiganum. Bilurin
hevur verið í Danmark í vár, og er góðkendur av serfrøðingum í 2 ár, kostnaður fyri hetta arbeiðið
vm. kr. 175.000,00.
Nevndin viðgjørdi ymiskar hættir til at fíggja eina møguliga eykajáttan upp á kr. 1,0 mió eitt nú:
1.
2.
3.

Fíggjan av meirskatti A+B, har staðfest er, at kommunan fyrstu 8 mánaðarnar hevur fingið
kr. 4,1 mió inn enn mett.
Fíggjan við partvísum A+B skatti og umflytingum av møguligum íløgujáttanum, sum ikki
verða nýttar í 2017.
Fíggjan við lántøku.

Nevndin varð undir viðgerðini samd um, at punkt 2 var rættasta loysnin, um nevndin kom at heita á
býráðið um eykajáttan. Tí
varð býarverkfrøðingurin boðsendur til fundar við nevndina, har
spurningurin varð umrøddur, um umflytingar av møguligum ónýttum íløgum kundu verða fluttar til
keyp av sløkkiliðsakfari. Býarverkfrøðingurin upplýsti, at hann skuldi kannað fíggjarviðurskiftini á
íløgum undir tekniska økinum, t.v.s. øki 6, um so peningajáttan kundi verða flutt til rakstrarstað 771
konto 3160-00: ”Løguútreiðslur sløkkiliði”
Talan varð um: Íløgu í kirkjugarð avsett kr. 500.000,00, íløgur í kloakkir kr. 500.000,00 og íløgu í
nýgerð vegir kr. 1.930.000,00. Við telduosti verður boðað fíggjarnevndini frá, at tekniska deildin
mælir til, at kr. 500.000,00 verða umfluttar til 771 konto 3160-00 á hesum íløguøkjum á øki 6 til øki
7:
Íløga í kirkjugarð rakstrarstað 637 konta 3141-00
Íøga í kloakkir rakstrarstað 661 konta 3141-00
Íløga í nýggjar vegir rakstrarstað 671 konta 3141-00
Samantals

kr. 300.000,00
kr. 100.000,00
kr. 100.000,00
kr. 500.000,00

Borgarstjórin skuldi seta seg í samband við formannin í teknisku nevndini Eivin Breiðaskarð um
viðurskiftini um umflytingar av øki 6 ”Tekniska økið” til øki 7 ”Kommunal virki”, har fíggjarøkið hjá
sløkkiliðnum liggur undir við rakstrarstaði 771.
Nevndin mælir býráðnum til at veita eina eykajáttan upp á kr. 1,0 mió sum írestandi játtan til keyp av
sløkkiliðsbili til Fuglafjarðar sløkkilið upp á tilsamans kr. 1,75 mió og sum fíggjað verður við kr.
500.000,00 av meirskatti A+B rakstrarstað 830 konto 6100-01) rakstrarstað 20.52.11.530.01 og
við umflytingum á tekniska økinum øki 6 við kr. 500.000,00.
Sosattt verður rakstrarstað 771 konto 3160-00
750.000,00 upp í kr. 1.750.000,00.

”Íløga í sløkkiliðið” hækkað við kr. 1,0 mió. úr kr.

Tekniska nevndin hevur viðgjørt máli á fundi, eftir fíggjarnevndarfundin, og mælir nevndin til at
fíggingin av brunabilinum við umflyting millum íløgukonti á kr. 500.000,00 verður tikin av
rakstrarstaði 637 konto 3141-00. Sosattt verður játtanin á rakstrarstaði 637 løkkað úr kr. 500.000,00
niður í kr. 0,00.
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær fyri kommunukassan upp á kr. 500.000,00, sum
hevur beinleiðis ávirkan á roknskap kommununar fyri 2017.
Tá ið talan er um eina eykajáttan, skal málið hava 2 viðgerðir í býráðnum við í minsta lagi 14 daga
millumbili, hetta vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verða víst á, hvussu henda skal verða fíggjað.

Ein samtykt eykajáttan skal verða kunnað landsstýrismanninum í fíggjarmálum innan 3 gerandisdagar
eftir, at henda er samtykt, sí § 53, stk. 2 3) í oman fyri standandi løgtingslóg.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undeir við tilmælinum frá fíggjarnevndini um keypið av tanga-bjarga- og
sløkkiliðsbili til Fuglafjarðar sløkkilið, og at beina málið um eykajáttanina sambært tilmælunum frá
fíggjar- og teknisku nevndini víðari til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi. (9-0).
Mál nr. 33/2017.
Umsókn frá Mentanarhúsinum í Fuglafirði um matstovu-, skeinki- og alment loyvi.
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Føroya Politi, dagfest 21. august 2017 um ummæli av
umsókn frá Mentanarhúsinum, dagfest 10. august 2017 um matstovu-, skeinki- og alment loyvi á
matr. nr. 239u á Karvatoftum 5 í Fuglafirði.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinunevndini tann 07. septembe 2017 og mælir ein samd
nevnd býráðnum til at viðmæla,
at matstovuloyvi og alment loyvi (dansiloyvi) verður givið
Menanarhúsinum.
Meirilutin Kristian Petersen og Magni Herason Jøkladal mæla býráðnum til at viðmæla, at skeinkiloyvi
eisini verður givið umsøkjaranum. Minnilutin Sigurð S. Simonsen tekur ikki undir við viðmælinum um,
at skeinkiloyvi verður givið.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá vinnunevndini um matstovu- og alment loyvi til
Mentanarhúsið. (9-0).
Atkvøtt varð síðan um minnilutauppskotið frá Sigurði S. Simonsen í vinnunevndini um skeinkiloyvi.
Uppskotið fall. 2 atkv. fyri og 6 atkv. ímóti og 1 blonk. Fyri atkvødddu Sigurð S. Simonsen og Edva
Jacobsen. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni, Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen. Ólavur Larsen, Magni
Herason Jøkladal og Árant Berjastein, meðan Eyðun á Lakjuni atkvøddi blankt.
At enda varð atkvøtt um tilmælið frá meirilutanum í vinnunevndini Kristiani Petersen og Magna
Herason Jøkladal. Uppskotið varð samtykt 6 atkv. fyr, 2 atkv. ímóti og 1 blankari atkvøðu. Fyri
atkvøddu: Sigurð S. Simonsen, Edva Jacobsen og Eyðun á Lakjuni. Ímóti atkvøddu Sonni á Horni,
Eivin Breiðaskarð, Kristian Petersen. Ólavur Larsen, Magni Herason Jøkladal og Árant Berjastein. Ímóti
atkvøddu Sigurð S. Simonsen og Edva Jacobsen, meðan Eyðun á Lakjuni atkvøddi blankt.
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