
 

 

 

Gerðabók býráðsins 

Fundardagur: 10. september 2018 

Býráðsfundur nr. 08/2018 

Borgarstjóri Sonni á Horni 

Fundarskrivari Jákup Frants Larsen 

  

 
Ár 2018 tann  10. september kl. 16.00 varð eykabýráðsfundur hildin í býráðssalinum í býráðshúsinum, 
hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest  07. september 2018 um innkalling til fundar. 
 
 
Møtt vórðu: 
 
Sonni á Horni 
Eivin Breiðaskarð 

Kristian Petersen 
Ólavur Larsen 
Árant Berjastein 
Magni Herason Jøkladal 
Sigurð S. Simonsen 
Steinfinn Várlíð Jacobsen 
Linda Toftegaard 
 
Eyðun á Lakjuni og Edva Jacobsen á lista B eru bæði stødd uttanlanda og hava tí ikki møguleika fyri at 
møta á fundinum. Listi B hevur tessvegna boða frá, at varalimir teirra Steinfinn Várlíð Jacobsen og 
Linda Toftegaard møta á fundinum teirra vegna. Hesi viðurskifti eru fráboðað býráðnum við telduposti 
frá fyrisitingini, dagfestur 08. september 2018. 
 
Skrivari:   Jákup Frants Larsen, kommunustjóri. 
 
 
Mál nr. 24/2018.  
 
Mál viðvíkjandi eftirmeting av eldraøkinum. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Kommunufelagnum, dagfest 27. Juni 2018, hvar greitt 
verður frá, at tá ið eldraøkið varð útlagt til kommunurnar í 2015 varð ásett í løgtingslóg um 
heimatænastu og eldrarøkt vm., at lógin skuldi eftirmetast eftir 5 árum, t.v.s. í 2020. Avgerð er nú 
tikin um at framskunda hetta, soleiðis at eftirmetingin verður gjørd longu í 2018. 
 
Serliga eru tað markamótini millum land og kommunur, afturberingarleisturin og lógarásetingarnar um 
kommunalu samstørvini, sum skulu verða eftirmett. Byrjað verður við eftirmetingini av “Løgtingslóg 
um kommunalt samstarv um heimatænastu, eldrarøkt vm”. 
 
Heilsu- og Innlendismálaráðið, sum varar av løgtingslógini um kommunalt samstarv um 
heimatænastu, eldrarøkt vm., ger hesa eftirmting í samráð við kommunufelagið. 
 
Kommunufelagið loyvir sær at spyrja kommununa, hvørjar broytingar kommunurnar og kommunalu 
samstørvini mæla til at gera í nevndu lóg. 
 
Stýrið í Kommunufelagnum hevur viðgjørt máli á fundi 22. Juni 2018. Stýrið metir tað verða serliga 
umráðandi, at kommunurnar svara upp á spurningin, hvørt tær framhaldandi ynskja, at tað skal verða 
eitt lógarkrav, at kommunurnar skipa seg í kommunal samstørv (sí §§ 4 og 5), ella um kommunurnar 
ynskja, at henda áseting verður broytt, soleiðis at eldraøkið verður lagt til einstøku kommununa uttan 
nøkur krøv um samstarv. 
 
Seinasta freist fyri at viðgera lógina og omanfyri nevndu spurningar og senda Kommunufelagnum 
skrivligt svar er innan 10. september 2018.  
 
Avgerð: 

Samtykt varð at svara Kommunufelagnum, at kommunan ynskir, at ásetingin verður broytt í §§ 4 og 
5, soleiðis at eldraøkið verður lagt út til einstøku kommunurnar uttan krøv um samstarv, t.v.s. at 
avgerðarrætturin kemur at liggja hjá kommununum uttan treytir um samstørv. Tó skal verða viðmerkt  
fyri okkara viðkomandi, at samstarvið millum Eystur- og Fuglafjarðar kommunur um eldraøkið “Nánd” 
hevur virkað fyrimyndarliga. Annars verður eisini  mett rættast, at kommunalu samstarvsøkini 
framyvir  skipað innan fyri somu geografisku økini eins og tey eru ídag. (9-0). 
 
 
 
Bókin lisin. Fundurin lokin kl. 17.10. 
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