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Ár 2018 tann 22. februar kl. 19.00 varð býráðsfundur hildin í fundarhølinum í ovaru hædd í
Mentanarhúsinum, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 15. februar 2018 um innkalling
til fundar.
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Jákup Frants Larsen, kommunustjóri

Mál nr. 03/2018.
Leigusáttmáli við P/F Vónina um uttanumøki á matr. nr. 239a.
Vinnunvendin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 10. januar 2018 til leigusáttmála við P/F
Vónina av grundøki undir uttanumøki við nýggja bygningin hjá felagnum, sum bygdur verður á
Enninum, og sum sambært kortskjali er partur av matr. nr. 239a hjá kommununi og er 6.180
fermetrar til víddar, sí hjálagda kortskjal.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í vinnunevndini 08. februar 2018, og mælir nevndin býráðnum
til, at leigusáttmáli verður gjørdur við P/F Vónina sambært fyriliggjandi uppskoti.
Avgerð:
Borgarstjórin hevur móttikið teldupost frá formanninum í vinnunevndini, dagfest 19. februar 2018, har
greitt verður frá, at vinnunevndin hevur móttikið fleiri viðmerkingar til uppskotið til nýggjan
leigusáttmála til uttanumøki hjá Vónini. Í tí sambandi loyvir hann sær at heita á býráðið, at
góðkenningin av nýggja leigusáttmálanum verður tikið av skrá og beint aftur í vinnunevndina.
Samtykt. (9-0).
Mál nr. 04/2018.
Eftirmeting av gjaldskránni hjá Fuglafjarðar havn 2017-2020.
Vinnunevndin hevur á fundi 08. februar 2018 tikið avgerð í sambandi við árligu eftirmetingini av
gjaldskránni fyri Fuglafjarðar havn 2017-2020, sum góðkend varð av býráðnum tann 29. juni 2017.
Meirilutin Kristian Petersen og Magni Herason Jøkladal mæla býráðnum til, at galdandi gjaldskrá
heldur fram við hesi broyting:
”Vøra, sum verður uppskipað og virka á havnarøkinum til útflutnings og sum flutt verður yvir
vegakervið, kemur undir galdandi reglur í vøruskránni. Men er tó ikki umfatað av A. Almennar reglur
A.10.a».
Er økið asfalterað ella stoypt, verður kostnaðurin kr. 50,00 fyri fermeturin.
Minnilutin Sigurð S. Simonsen tekur støðu á býráðsfundinum.
Avgerð:
Samtykt varð eftri áheitan frá formanninum í vinnunevndini at taka málið av skrá og beina tað aftur í
vinnunevndini til víðari viðgerðar. (9-0).

Mál nr. 05/2018.
Mál viðvíkjandi eykajáttan í sambandi við semju við P/F Blikksmiðjuna.
Fíggjarnevndin hevur móttikið skriv frá Eyðbjørn Larsen, advokati, dagfest 07. Februar 2018 í
sambandi við sakarmál, sum P/F Blikksmiðjan hevur lagt móti kommununi, og sum tikið er upp til
viðgerðarví Føroya rætti.
Talan er um uppruna krav upp á kr. 374.000,00 íroknað meirvirðisgjald fyri arbeiði, sum blikksmiðjan
hevur gjørt í Stropanum á Kambsdali, og sum kommunan ikki hevur vilja goldið, grundað á at
hitaskipanin á stovninum ikki hevur verið nøktandi.
Mett er, at arbeiðið ikki kann verða góðtikið, tá ið viðurskiftini á stovninum hava verið alt annað væl
frágingin til ampa bæði fyri starvsfólk og børn í ansing á stovninum.
Sambært semju, sum tó er treytað av góðkenning frá fíggjarnevndini og býráðnum, so verður
endurgjaldið ásett partanna millum til kr. 270.000,00 íroknað meirvirðirgjald, og verður
nettoútreiðslan hjá kommununi við okkara parti av meirvirðisgjaldinum 6,75% kr. 229.000,00.
Í hesum máli hevur Bjørn á Heygum umboða mótpartin P/F Blikksmiðjuna, og tað er semingsuppskot
hansara, sum fyriliggur í málinum, sí teldupost, dagfestur 01. februar 2018 til Eyðbjørn Larsen.
Staðfest er, at eigin játtan er tøk í fíggjarætlan kommununar fyri 2018 sum íløga í Stropan, og tí er
neyðugt við eini eykajáttan, um so verður, at fíggjarnevndin/býráðið góðtekur semjuna upp á kr.
270.000,00 við meirvirðisgjaldi ella við okkara parti av meirvirðisgjaldinum íroknað upp á kr.
229.000,00.
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 15. februar 2018, og mælir nevndin
býáðnum til at gótaka semjuna, sum gjørd er í málinum upp á kr. 270.000,00 íroknað meirvirðisgjald
ella netto kr. 229.000,00.
Hinvegin er staðfest, at eingin játttan er tøk til “íløgur í Stropan” rakstrarstað 315 konto 3131-00 á
fíggjarætlan kommununar fyri 2018, og tí verður neyðugt við eini eykajáttan, soleiðis at peningurin
kann verða goldin Blikksmiðjuni.
Nevndin viðgjørdi eisini henda spurning á fundinum, og mælir nevndin býráðnum til at veita eina
eykajáttan upp á kr. 229.000,00 til rakstrarstað 315 konto 3131-00 “Íløgur í Stropan”. Sosatt hækkar
játtanin á rakstrarstaði 315 “íløgur í Stropan” á øki 3 úr kr. 0,00 upp í kr. 229.000,00,00, somuleiðis
samlaðu útreiðslurnar til íløgur á øki 3 “Børn og ung” verða øktar við nevndu upphædd.
Vísandi til § 41, stk. 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við seinni broytingum,
so verður útreiðslan fíggjað av innistandandi peningi, sum kemur frá meirinntøkum í eitt nú A+B skatti
og partafelagsskatti fyri 2017.
Í hesum sambandi verður somuleiðis eisini víst til § 41, stk. 1 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um
kommunustýri við seinni broytingum.
Ein eykajáttan sum henda førir eina útreiðslu við sær, sum hevur beinleiðis ávirkan á roknskap
kommununar fyri 2018, grundað á at talan ikki um umflyting millum rakstrarøki og rakstrarstøð, men
ein íløguútreiðsla, sum fíggjað er beinleiðis av gjaldføri kommununa.
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. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum, og við hvørja eykajáttan skal verðá víst á, hvussu hon skal verða fíggjað.
Samtykt eykajáttan skal verða kunnað landsstýsismanninum í fíggjarmálum innan 3 gerandisdagar
aftaná, at henda eru samtykt við 2. Viðgerð, hetta vísandi til § 53, stk. 2 3) í oman fyri nevndu lóg.
Avgerð:
Samtykt varð at taka undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini um semju við P/F Blikksmiðjuna upp á
kr. 270.000,00 íroknað meirvirðisgjald. Nettoútreiðsla kommununar verður kr., 229.000,00. (9-0).
Avgerð varð síðan tikin um at beina málið um eykajáttanina upp á kr. 229.000,00, hetta sambært
tilmælinum frá fíggjarnevndini, til 2. og endaliga viðgerð á komandi býráðsfundi, sum hildin verður 22.
mars 2018. (9-0).
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 19.35.
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